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BIM-PROJEKTERING I PRAKTIKEN 
En studie av Halmstad Arena 

FÖRORD 
Denna examensrapport gick ut på att skapa en inblick i hur BIM-projektering fungerar i praktiken. Vi 

vill rikta ett stor tack till Jan Lövgren på WSP och Anjobygg som har gett oss denna möjlighet att följa 

projekteringen av Halmstad Arena. De har gett oss en stor inblick i hur processen ser ut. Vi vill även 

tacka alla de inblandade parter som har ställt upp på intervjuer och gett oss deras syn och kunskaper 

inom ämnet. 

Även ett tack till vår handledare Göran Nilsson, universitetsadjunkt byggteknik på Högskolan i 

Halmstad, för att han har sett till att leda oss på rätt väg genom detta projekt.
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SAMMANFATTNING 
CAD användandet i byggbranschen slog igenom i stort under 80- och 90-talet. Utvecklingen har sedan 

dess fortskridit i rask takt och användandet av 3D-modeller har kommit alltmer och nu står vi inför 

nästa steg i utvecklingen. BIM, Building Information Model(ing), är ordet på alla läppar. Kortfattat 

kan man beskriva BIM som en objektorienterad 3D-modell som har information kopplad till sig. 

Information används därefter vid byggnadens alla skeden. BIM förenklar samordningen och möjliggör 

bland annat en mer exakt kalkyl i ett tidigt skede av processen.  

Syftet med rapporten är att ge en god bild av hur BIM fungerar i praktiken. Rapporten är baserad på 

intervjuer samt observationer vid projekteringen av Halmstad Arena. 

Tekniken med BIM är inte helt framme, men är på god väg. BIM är bäst lämpat för komplexa projekt i 

dagens situation. Däremot kommer BIM-projektering, när parterna väl har lärt sig arbetssättet, vara 

vida överlägsen den traditionella 2D-projekteringen och tillämpas på varje projekt. Det kommer även 

bildas nya yrkeskategorier, som är specialinriktade mot BIM. Exempel så som BIM-ansvarig och 

byggnadsmodellerare. Även om målet alltid har varit att alla parter skall arbeta integrerat och mot 

ett gemensamt mål är vi inte riktigt där med traditionell projektering. BIM förändrar inte målet utan 

underlättar vägen dit.  
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ABSTRACT/SUMMARY 
The use of CAD, within the building industry came strongly, during the 1980’s and the 1990’s. The 

development has since then rapidly progressed and the using of 3D-models has in addition increased. 

We are now at the edge of next step of evolution. BIM, Building Information Model(ing), is here. 

Briefly, BIM is an object oriented 3D-model, which contains information. The information is used in 

all phases of the building’s lifecycle. BIM simplifies the coordination and enables, among others, a 

more accurate calculation in an early phase of the process.  

The purpose of the report is to present how BIM applies in practice. The report is based on 

interviews and observations at the projecting of Halmstad Arena.  

BIM-technology isn’t completely ready yet, but it is on its way. Today BIM is most suited for complex 

projects. Once you have learned the work method, BIM will be superior the traditional 2D-projecting 

and applied to every project. New job types will be established, such as BIM-supervisor and building 

modeler, whom are specialized towards BIM. Even though the objective for all parts has been to 

work integrated and towards a common objective, with traditional projecting, we aren’t there yet. 

BIM doesn’t change the objective, but simplifies the approach. 
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1. INLEDNING 
1.1 Bakgrund - BIM 
Byggprocessen beskrivs som ett stafettlopp där varje aktör vill maximera sin vinst och beställarna vill 

ha en så låg totalkostnad som möjligt. ”Stafettloppet” kan lätt orsaka problem vid överföringarna när 

en aktör/grupp lämnar över projektet till en annan aktör/grupp. Det här leder så klart till höga 

kostnader för beställaren, som i sin tur vill ha en så låg kostnad som möjligt samtidigt som 

beställaren vill ha ett snabbt tempo. Ett snabbt tempo har dock konsekvensen att man som 

entreprenör lätt gör ”som man alltid har gjort”. Med andra ord, utrymme för nytänkande existerar så 

gott som inte. BIM eller Building Information Model(ing), vilket är relativt nytt på marknaden, har 

som avsikt att ändra på tankesättet för den konservativa byggbranschen.  

Tanken med BIM är att hela byggprocessen skall projekteras i ett 3D-program, så som Autodesks 

AutoCAD Architecture, Graphisofts ArchiCAD eller Teklas Structure. Med hjälp av så kallade 

intelligenta modeller skall BIM på allvar slå igenom och revolutionera byggbranschen. Med 

intelligenta modeller menas modeller som är uppbyggda på vanligt sätt, men de har sin information 

knutet till den specifika modellen (byggnadsdelen). En vägg har t.ex. information om förutom den 

vanliga informationen höjd, bredd, längd och position även information om vad den är uppbyggd 

utav etcetera. 3D-programmet kommer sedan att länkas samman med andra program så som kalkyl-, 

tidsplanerings- och mängdningsprogram. På så sätt skall informationshanteringen bli lättare, mer 

överskådlig samt att informationsförlusterna skall minskas. Kring nya fenomen och arbetsmetoder 

brukar det alltid finnas motsättningar och kritik, då kunskapen hos målgruppen är reducerad eller 

obefintlig. Framförallt i den konservativa byggbranschen.  

Vi har haft möjligheten att följa Anjobyggs första projekt som är projekterat med hjälp av BIM fullt ut, 

projekt Halmstad Arena. Hösten 2007 påbörjades bygget utav Halmstad Arena i Sannarp. 

Arenabygget består bland annat utav fyra stora inomhushallar och ett antal mindre specialhallar. 

Halmstad Arena är en del av Halmstad kommuns vision Halmstad 2020. Visionen är tänkt att stärka 

Halmstads position som attraktiv stad att bo, leva och besöka. 

1.2 Problemformulering 
Tidigare forskning (läs examensarbeten) har nästan uteslutande belyst problem och synpunkter kring 

mjukvaran, det vill säga standardformatet IFC och 3D-program så som ArchiCAD och Autodesk 

Architecture. Resultaten från tidigare forskning var (1) implementera en god kvalitetssäkring, både i 

programvaran och i utbildningar, (2) belysa fördelarna med BIM för beställare och aktörer och (3) 

genom att utgå från ett verkligt projekt erhålla en uppfattning om BIMs kapacitet. Den tidigare 

forskningen tillsammans med de olika och delvis ”felaktiga” definitionerna leder oss in på frågan om 

vad byggbranschen tycker om BIM. Då BIM på många sätt är framtiden för byggbranschen anser vi 

att detta är ett viktigt ämne att belysa. Hur fungerar BIM-projektering i praktiken? Kan man på ett 

godtyckligt sätt sammanställa aktörernas uppfattning om BIM? Hur ser framtiden ut för BIM? Finns 

det en, eller kan vi skapa en, heltäckande definition om vad BIM-projektering är? 

1.3 Syfte, mål och avgränsning 
Vi har som syfte med denna rapport att ge en bra och klar bild hur BIM fungerar i praktiken samt att 

utreda hur BIM-projektering skiljer sig mot den traditionella byggprojekteringen. Detta skall 



2  

tillgodoses genom att vara med på samgranskningsmöten, göra intervjuer och på så sätt 

sammanställa vad konsulterna tycker om BIM-projektering. 

Det primära målet är att utifrån projekt Halmstad Arena och tjänsteföretaget Tocomans diverse 

datorprogram, gestalta hur BIM-projektering går till i Anjobyggs regi samt att klarlägga den generella 

synen på BIM. De sekundära målen är dels, att sammanställa konsulternas roll i och med den nya 

projekteringen, vilken är skillnaden och hur har det betydelse för konsultens arbetsgång? Dels att 

utifrån insamlad data analysera de ekonomiska och tidsmässiga förtjänsterna med BIM-projektering, 

för var och en av aktörerna i processen. 

Rapporten utgår från projekt Halmstad Arena. De intervjuer som har gjorts är med konsulter som har 

arbetat i BIM-projekteringen av Halmstad Arena. Rapporten särskiljer inte på olika slags BIM-system 

utan gör en mer generell bedömning på olika lösningar på BIM-konceptet. På den praktiska delen av 

rapporten har en avgränsning av material från 2005 och framåt vart mest intressant då BIM-

projektering är under ständig utveckling. 

1.4 Metod och material 
Denna rapport är av explorativ karaktär, det vill säga att det är en utforskande rapport. Rapporten 

har som mål att beskriva hur BIM fungerar i praktiken och är indelad i två faser, en teoretisk del och 

en mer praktisk del. Den första delen av rapporten är baserad till den större delen utav ren teori, så 

som faktainsamling, litteraturforskning och i något enskilt fall teori i form av intervju. Den andra 

delen av rapporten är starkt knutet till projekt Halmstad Arena. Här är det inte längre ren teori som 

är basunderlaget utan den delen av rapporten är grundad på dels kvalitativ insamling i form av 

intervjuer, dels på observationer som genomförts under samgranskningsmöten för Halmstad Arena.  

Handledare för examensarbetet är: Göran Nilsson, universitetsadjunkt, Högskolan i Halmstad. Jan 

Lövgren, avdelningschef, WSP Byggprojektering Malmö.  

1.4.1 Litteratur 

Vi har inte haft några förkunskaper inom ämnet BIM. Därför har litteratursökningen varit ett stort 

hjälpmedel. Litteratursökningen har gjorts med syfte att finna information om BIM-projektering. 

Sökningen har gjorts utifrån dessa nyckelord; BIM, Building Information Model(ing), Integrated 

practice, produktmodell, 4D, 5D, nD, Halmstad Arena. Vi har inte begränsat oss till några specifika 

medier, så som litteratur eller artiklar då det mesta som skrivs om BIM publiceras i olika tidsskrifter. 

Fokus har legat på artiklar som är skrivna på svenska och engelska från 2005 och framåt. De 

databaser som är mest använda är Libris, Google Schoolar, Compendex, internetsidan 

www.uppsatser.se samt Högskolan i Halmstads databas HULDA.  

Det litteraturstudien har gett oss är att de examensarbeten som har gjort med fokus på BIM är från 

år 2007. Intresset på de utförda examensarbetena har legat på standardformatet IFC (International 

Foundation Classes) samt implementering av BIM i Sverige. Som tidigare nämnt finns det i dagsläget 

inget arbete som belyser byggbranschens syn på BIM. Materialen och dess relevans till arbetet har 

sorterats utefter bästa förmåga.  

1.4.2 Del 1 - Teori 

Den teoretiska delen beskriver bakgrunden till BIM och hur dagens byggprojektering går till. Detta 

avsnitt är till större delen baserat på insamlad data i form av ren teori eller textmassa. För att kunna 
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analysera de resultat vi får i del två på ett kvalitativt och godtyckligt sätt, har vi skapat oss en egen 

uppfattning om vad BIM är. Genom att söka på tidigare gjorda examensarbeten på ämnet BIM från 

sidan www.uppsatser.se, och sammanställa författarnas slutsatser och referenslistor har vi på tidig 

basis snabbt fått en uppfattning om BIM och lämpliga teoriböcker. Från denna sammanställning har 

vidare litteratursökning genomförts. Kvantitativa sökningar har utförts via sökmotorer så som Google 

Schoolar med mera, vilka har resulterat i flertalet artiklar på ämnet BIM. Resultatet av del ett ligger 

till grund för våra intervjufrågor, motfrågor och arbetets uppläggning. 

1.4.3 Del 2 – Praktik 
Den praktiska delen beskriver hur aktörerna i Halmstad Arena upplever BIM-projektering samt på 

vilket sätt projekteringen fungerar i praktiken. Delen är baserad på dels kvalitativ insamlad data, i 

form av öppna enskilda intervjuer, kvantitativ insamlad data, i form av observationer. 

Observationerna har genomförts i samband med samgranskningsmötena som Anjobygg har skött 

under våren 2008.  

Urvalet av intervjuobjekt har skett på sådant vis att vi har valt att intervjua de konsulter som är med 

på projekt Halmstad Arena. Vi anser att i dagens läge är det väldigt få som har en god kunskap av BIM 

och därför är objekten tillräckligt trovärdiga. Konsulterna har blandad erfarenhet av BIM-projektering 

men har däremot en gedigen erfarenhet inom byggbranschen.  

Vi har haft som mål att intervjua minst en aktör inom varje grupp eller undergupp (samordnare, 

teknikkonsult och installatör) minst en gång. Vi har inte sett en begränsning på hur länge de olika 

aktörerna har varit inblandade i projekteringen. Projekteringen är inte så långt gången att kunskap 

och relevant information särskiljer sig mellan aktörerna.  

Sammanställning av intervjuer och uppföljningsmöten har gjorts ur ett så neutralt perspektiv som 

möjligt för att kunna ge en rättvis bild av vad konsulter, entreprenör och beställare har för syn av 

BIM-projektering i praktikfall Halmstad Arena.  

1.4.4 Särskilda svårigheter 

Då vi till stor del är begränsade i vårt urval av litteratur kan det referensmaterial vi har fått tag i vara 

vinklat, eller uttrycka enbart en specifik persons åsikter. Därför anser vi att kompletteringar i form av 

tidningsartiklar är nödvändiga för att få en mer generell syn av vad byggnadsinformation är. Vid 

intervjuerna kan ”vinklade” åsikter fås, då de i skrivande stund är mitt uppe i både projekteringen 

och produktionen av Halmstad Arena. Konsulterna kan vara försiktiga i svar med hänsyn till 

eventuella klausuler i upphandlingskontrakten. Vi har haft detta i åtanke då vi har skapat våra 

intervjufrågor, för att få ett så neutralt svar som möjligt. Gällande våra observationer drar vi 

slutsatsen att vi inte har haft någon inverkan, då konsulterna har ett pressat tidsschema och 

därigenom måste få igenom sina respektive åsikter och synpunkter på de möten vi har medverkat i.  
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2. BYGGPROCESSEN 
I detta kapitel kommer byggprocessen att beskrivas i stort, tyngdpunkten kommer att ligga på att 

beskriva den relativt nya och kanske inte helt förklarande processen med partnering. Detta beror på 

att de flesta har en stor förståelse för den mer traditionella byggprocessen. Byggprocessen kan 

beskrivas med en schematisk figur, se figur 2.1. Den visar att ett projekt inleds med en förstudie, 

programskede, projektering, produktion och avslutas i nyttjande av anläggningen. 

 
Figur 2.1 Bilden visar den traditionella byggprocessen. 

2.1 Förstudie 
För det första krävs det att det är någon som har en idé om en nybyggnation, därefter måste det 

göras en utredning om behovet och de ekonomiska förutsättningarna finns för projektet. Målet med 

denna förstudie är att kunna fatta ett beslut med att gå vidare med projektet eller inte. I denna 

process bör flera olika aktörer medverka, så som personer med byggteknisk och ekonomiska 

kompetenser1. Det kan även vara en fördel att använda sig av representanter för de potentiella 

brukarna och någon med förvaltningskompetens i ett tidigt skede i processen. I ett sådant tidigt 

skede i processen finns det många osäkra faktorer, som tomtutredning, marknadsanalys, 

referensobjekt med mera2. Men framförallt ur ett ekonomiskt perspektiv. Det viktigaste underlaget 

för de ekonomiska kalkylerna i detta skede är den totala ytan. För att se vad för ytor som krävs måste 

det göras en analys över vad för verksamhet som skall bedrivas. Utifrån verksamheten kan behovet 

för vad det är för ytor som kräv. Därefter läggs ytor för korridorer, trappor och installationsutrymmen 

med mera till, dessa antaganden av behovet bygger på erfarenhet. Den angivna bruttoarean ligger 

sedan till grund för kostnadsberäkningen.3 

Ytterligare faktorer för kostnadsberäkningen måste även tas med, dessa faktorer är vad för typ av 

installationssystem som skall användas och vilken standardnivå på material och inredning som 

önskas. Detta ger en approximativ investeringskalkyl som beställaren måste ställa mot en 

lönsamhetskalkyl. Lönsamhetskalkylen bygger på förväntade årliga kostnader, drift- och 

underhållskostnader, och årliga intäkter, hyror. Utifrån dessa båda kalkyler måste beställaren besluta 

om att följfölja eller inte.4 

                                                           
 

1 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 56-59 
2 Modig S, Byggprocessen med garantiförvaltning – Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, 
effektiv energianvändning och långsiktigt låga boendekostnader, 2004, s. 28 
3 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 56-59 
4 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 56-59 
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2.2 Programskede 
I detta skede fördjupas, kompletteras och breddas den undersökningar som påbörjades i förstudien5. 

Dessa utredningar skall sedan sammanställas i ett byggprogram. Syftet med detta skede är att 

precisera byggherrens krav och önskemål, men även att beskriva de förutsättningar och krav som kan 

påverka projektering och produktionen. Den ökade informationsnivån som erhålls i denna process 

används till att ge en säkrare och pålitligare kostnadskalkyl.  

En viktig fas i detta skede är att börja på att gestalta byggnaden, läs mer om gestaltningen i kapitel 

2.3.1 ”Gestaltning”.  

Byggnadsprogrammet som sammanställs av alla utredningarna som är gjorda och redovisa 

förutsättningarna och kraven som ställs på utformningen av byggnaden. Den kan bestå av följande 

delar: 

• Projektbeskrivning 

• Verksamhetsbeskrivning 

• Lokalprogram 

• Tekniska program 

• Tomtutredning 

• Förslagsritningar 

• Miljöprogram 

• Kvalitetsprogram 

• Tidplan 

• Programkalkyl 

Utifrån byggnadsprogrammet granskar byggherren det och tar ett beslut om vidare projektering. 

2.3 Projektering 
Även projekteringen kan delas in i olika skeden, se figur 2.2, som resulterar i olika ritningar och 

beskrivningar. 

 
Figur 2.2 Olika skeden i projekteringen och de handlingar som framställs. 

2.3.1 Gestaltning 

Utifrån byggnadsprogrammet som erhålls ifrån programskedet skall nu byggnaden utformas utifrån 

dess krav och önskemål. Utformningen av byggnaden kan ske på flera olika sätt och därför föreslås 

flera alternativa lösningar, arkitekten måste då beakta byggnadens funktions-, miljö-, förvaltnings- 

                                                           
 

5 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 65-76 
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och övriga krav, så som estetiska krav. Genom att skissa upp tänkbara förslag kan dessa granskas och 

sorteras bort, målet med detta är att komma fram till en lösning. Nu för tiden används datorns hjälp i 

stor utsträckning i detta skede. Handlingarna som erhålls i detta skede kallas förslagshandlingar och 

utgör ett underlag för den fortsatta projekteringen, förslagshandlingarna redovisar situationsplan, 

planritningar, fasadritningar och sektionsritningar.6 

2.3.2 Systemutformning 

Innebörden med detta skede är att utforma och fastställa byggnaden konstruktions- och 

installationssystem, som underlag ligger förslagsritningarna, projektets miljöplan och bestämmelser i 

BBR och BKR.  Även systemlösningar för ljud- och brandkrav bör bestämmas innan 

detaljutformningen inleds.7 De valda utformningarna kommer att påverka de framtida drift- och 

underhållskostnaderna.8 Systemhandlingarna som skapas i detta moment ligger sedan till grund för 

detaljutformningen. 

2.3.3 Detaljutformning 

Det mest omfattade skedet i projekteringsprocessen är detaljutformningen där dimensionering av 

samtliga installationer och konstruktioner sker. För det här krävs att de slutgiltiga placeringarna av 

dörrar, sanitet och belysning med mera. För de material som kommer att ingå i byggnaden måste ur 

miljöhänsyn dokumenteras, detta görs i en byggvarudeklaration. 9 Även energi- och miljökraven skall 

uppfyllas, detta gör att simuleringar av byggnadens energiförbrukning och utredningar av fukt, ljud 

och buller kan utföras.10 

Bygghandlingarna som resulteras i denna process skall innehålla ritningar, beskrivningar och 

förteckningar. Men även omfattning, kvaliteter och utföranden. Detta ligger sedan till grund för 

kostnadsberäkning och eventuell anbudsgivning beroende på entreprenadform.11 

2.3.4 Samordning 

En viktig del för att få hela projekteringen att fungera är att skapa en god samordning mellan de olika 

aktörerna, vilket involverar i att klargöra vad varje konsult skall göra och ansvarar för. Det ska även 

framgå hur varje projektör ska håller sig informerad om de övrigas arbeten. Rutiner för hur det ska 

uppnås klargörs och hur hanteringen av kopiering, distribution, mottagning, hantering och arkivering 

av dokument. Även ska det tydligt framgå hur eventuella ändringar som kan tänkas dyka upp ska 

hanteras. 

För att uppnå en god samordning av CAD-informationen skall projektörerna enas om en CAD-manual. 

Ifrån denna manual skall det framgå: 

                                                           
 

6 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 85-86 
7 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 86-89 
8 Modig S, Byggprocessen med garantiförvaltning – Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund innemiljö, 
effektiv energianvändning och långsiktigt låga boendekostnader, 2004, s. 30 
9 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 90-91 
10 Modig S, Byggprocessen med garantiförvaltning – Ett utvecklingsprojekt för nya bostäder med sund 
innemiljö, effektiv energianvändning och långsiktigt låga boendekostnader, 2004, s. 31 
11 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 90-91 
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• Vem som är huvudansvarig CAD-samordnare, CAD-ansvariga/teknikområden och 

ansvarsområden 

• Vilka CAD-program och programvaror som skall användas 

• Vad för typ av filformat, filtyper och filnamn 

• Hur lagerstrukturen och lagerbeteckningar skall ske 

• Hur strukturen för katalogerna för filerna skall utformas 

• Hur distribution, arkivering och överföring av filerna skall ske 

• Vad för ritningsnummer och hur dokumentutformningen sker 

• Vad de för datasäkerhet de skall använda sig av och en katastrofberedskap bör fastslås. 

En viktig del för att detta skall fungera krävs kontinuerliga möten mellan parterna. Fortfarande krävs 

det flera olika typer av möten, som projektmöten, projekteringsmöten, konsultmöten och 

samordningsmöten. Under samordningsmötena träffas samtliga projektörer och granskar varandras 

handling, med hjälp av checklistor kontrollerar man att kraven i byggnadsprogrammet är uppfyllt och 

att samtliga egenkontroller är gjorda.12 

2.4 Produktion 
Byggproduktionen beskrivs i stora drag som ett antal resurser (personal, material och maskiner) som 

ska genom en gemensam aktivitet ge ett resultat (en byggnad). Innan byggandet kan påbörjas krävs 

en plan av byggnadsområdet. I den så kallade ”tillfälliga fabriken” behövs det planeras för att 

resurserna ska kunna få plats och skapa en bra arbetsmiljö. Utöver de material och maskiner som 

krävs för att uppföra byggnaden krävs även kontors- och personalbodar, el, vatten och avlopp. Under 

arbetes gång måste den ”fabriken” underhållas och skötas. När byggnaden sedan är färdigställd krävs 

det att ”fabriken” avvecklas och att området som har blivit påverkat på ett eller annat sätt 

återställs.13 

För att byggnadsverksamheten ska fortlöpa utan problem behövs det en god administration som kan 

styra upp de olika processerna. De processer som genomförs vid en nybyggnation är markarbeten, 

grundläggning, stombygge, stomkomplettering, inredning och installationsarbeten. Utifrån dessa 

processer kan även de brytas ner och det framställs i en produktionstidsplan där varje aktivitet är 

tidsplanerad.14 

2.5 Organisationer 
Från förstudien har beställaren beslutat sig för att fortsätta det tänkta projektet, det denne personen 

sedan måste besluta är vad för organisationsform som skall användas. Under årens lopp har flera 

typer av organisationer bildats. De vanligaste är15: 

• Utförandeentreprenad, i denna organisation använder sig byggherren av konsulter som utför 

de tre första skedena i byggprocessen, detta resulterar i bygghandlingar. Därefter 

upphandlas en eller flera entreprenörer som skall utföra byggnaden. Om det i fallet skulle 

                                                           
 

12 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s.116-119 
13 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 161-162 
14 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 162-165 
15 Nordstarnd U, ”Byggprocessen”, 2000, s. 60-63 
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vara en enda entreprenör heter denna organisationsform generalentreprenad, men om flera 

olika entreprenörer anlitas blir det en delad entreprenad. Det finns även en blandning mellan 

dessa båda entreprenadformer, denna heter samordnad generalentreprenad.  

• Totalentreprenad, byggherren ger en enda entreprenör arbetet att både utforma och bygga 

byggnaden, skede 3 och 4. Det gör att byggherren endast ger entreprenören de krav 

(funktionskrav, standardkrav) och önskemål (utseende) som byggnaden ska inneha. Det är 

sedan upp till entreprenören att lösa dessa krav, och vilka som skall vara delaktiga i 

projektet. Entreprenören har sedan ett funktionsansvar som innebär att den färdiga 

byggnaden skall uppfylla beställarens krav. 

• Helhetsåtaganden, byggherren väljer här att samarbete med en entreprenör som tar på sig 

hela projektet, det vill säga från skede 1 till skede 4 och även finansieringen. Denna typ av 

helhetsåtagande sker i de flesta fall (om inte alla) i egen regi. Det finns projekt där 

entreprenören till och med får ägandet och förvaltningen för byggnaden, detta kallas för 

BOT-projekt (Building, Own, Transfer). 

2.5.1 Partnering 

Att använda sig av partnering i byggprocessen innebär att man ökar samarbetet mellan de olika 

konsulterna och entreprenörerna. Istället för att varje part har ett eget uppsatt mål att jobba mot har 

man i och med partnering istället ett gemensamt mål att arbeta mot: nämligen att skapa den bästa 

lösningen åt kunden/beställaren. När de olika parterna har bestämt sig för att använda sig av 

partnering finns det sju steg som bör genomgås för att denna process skall kunna fortlöpa utan 

problem16. 

 

Figur 2.3 Vid konfliktlösning kan konflikttrappan a nvändas. 

1. Gemensamma mål, dessa mål syftar till beställarens bästa. Det vill säga att man ska skapa 

den bästa lösningen åt beställaren.  

2. Konfliktlösning, det är viktigt att alla parter är överens om hur konflikter som uppstår skall 

lösas, en bra metod är att använda sig av är en så kallad konflikttrappa17, se figur. 2.3. 

3. Teknisk samverkan, redan på ett tidigt skede få med alla konsulter, beställaren och 

entreprenören för att ta fram lösningar. Man låter alla vara delaktiga och låter allas åsikter 

                                                           
 

16 Svedmyr M, Strandh P och Lööw M, Verktyg för partnering – Information, verktyg, checklistor, tips och 
exempel, 2007, s. 10-11 
17 Brasch C och Hallin K, Partnering i teorin och praktiken – En jämförande studie av svenska och danska 
samverkansprojekt, s. 18 
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höras, detta leder till att gruppens fulla kompetens frigörs och en bättre och mer felfri 

projektering kan åstadkommas. 

4. Information och erfarenhetsåterföring, under arbetets gång måste olika grupper inom 

processen göra en avstämning emot måldokumentet och kritsikt granska sitt arbete. 

5. Projektorganisation och teambuilding, det är viktigt att i projektorganisationen ha personer 

som är samarbetsvilliga, kompetenta, öppna för nya idéer och lösningar. Det är viktigt att alla 

inom organisationen vågar uttrycka sig, det för att helhetslösningen ska bli så bra som 

möjligt. 

6. Upphandlingar i projektet, parterna inom projektgruppen måste vara överens om när, hur 

och av vem som upphandlingarna ska göras. 

7. Relationer och förtroende, hänsyn skall tas mot samtliga inblandade parter, men ansvar och 

befogenheter inom projektgruppen skall vara tydligt avgränsade och redovisade.  

2.5.1.1 Ledaren 

Det är viktigt att skilja på två stycken olika sorters av ledare inom partneringprocessen, dessa båda är 

partneringledaren och projektledaren18. Projektledarens roll i partneringprocessen är den samma 

som i vanliga projekt, det vill säga att leda projektet ekonomiskt, tekniskt, kvalitetsmässigt och 

miljömässigt. Det är partneringledaren som är ny i denna process, dennes roll är att ta hand om den 

humanitära biten, HR (human resources). Detta innebär att han/hennes roll skall vara opartisk och se 

till att alla inom gruppen är delaktiga, får chansen att uttrycka sina synpunkter och driva projektet 

framåt. 

                                                           
 

18 Svedmyr M, Strandh P och Lööw M, Verktyg för partnering – Information, verktyg, checklistor, tips och 
exempel, 2007, s. 12 
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3 BYGGINDUSTRIN OCH CAD 
3.1 Ritprogrammens historia 
Idag är det förutsatt att allt arbete sker genom datorer inom byggindustrin. Allt från ritningar till 

mängdförteckningar är lagrade i datorer. Det var under 1980- och 1990-talet som övergången till ett 

allt mer datoriserat kontor skedde i och med att dels hemdatorn fick sitt stora genombrott, dels att 

användandet av datorer blev allt mer ”accepterat”. Det som verkligen blev det stora framsteget för 

byggindustrins användande av cad-program var det företag som bildades i början av 1980-talet. 

Företaget Autodesk lanserar det första CAD-programmet för persondatorer 1982 och AutoCAD är 

fött. 

3.1.1 1960 – 1980  

Men redan under 1960-talet introducerades den första kommersiella applikationen av CAD och detta 

skedde inom bil- och flygindustrin19. Konstruktörerna inom byggindustrin skulle dock vänta ett tag 

med att använda datorerna som ritprogram. De började under 1960-talet att använda datorerna i 

bruk för beräkningsarbete och det är inte förrän under 1970-talet man kopplar samman beräkningar 

med datorstött ritarbete. J&W var först i Sverige med denna typ av CAD-applikation med namnet 

BERIT (BERäkna och RITa)20. Under en tid framöver var denna typ av datoranvändning enbart ett sätt 

att mekanisera det traditionella ritsättet, att göra processen snabbare och utan fel21.  

3.1.2 1980 – 1990  

1982 lanserades CATIA version 1. CATIA byggde programmet på CADAM som kom 1977. Även om 

CADAM automatiserade mycket för ingenjörerna arbetade man fortfarande i 2D-miljö. CATIA byggde 

vidare på CADAM och tog bort de eventuella misstolkningar som uppstod när de lanserade ett 

program som arbetade helt och hållet i 3D-miljö. Samma år bildas företaget Autodesk och lanserar i 

slutet av året22 det första cad-programmet för persondatorer (PC-datorer), AutoCAD är fött. Vid 

slutet av årtiondet lanserades Autodesks första program som innehöll 3D-möjligheter, AutoCAD 10. 

På bara ett decennium gick CAD- och datoranvändningen från att vara enbart för pionjärer till att 

vara ett standardverktyg hos byggföretagen. Vid slutet av 80-talet hade 80 % av företagen CAD.  

3.1.3 1990 – idag 

1993 kom det första Windows-baserade AutoCAD, AutoCAD Release 12, vilket än idag anses vara ett 

av de mest framgångsrika programmen någonsin. Året efter passerade Autodesk ensamt 1 000 000 

sålda kopior runt om i världen. De två nästföljande CAD-systemen hade då sålt 188 000 kopior 

(Cadkey) respektive 155 000 kopior (MicroStation). 1997 revolutionerar Revit Technology 

                                                           
 

19 Hämtat från www.en.wikipedia.org, sök: CAD 
20 Gustafsson M, Tillämpningar och möjligheter med BIM inom byggbranschen, 2007 
21 Wikforss Ö, Byggandets informationsteknologi, 2003 
22 Hämtat från www.mbinfo.mbdesign.net/CAD1980.htm 



11  

Corporation byggindustrin med världens första parametriska ritprogram, Revit. Revit Technology 

Corporation blir år 2002 uppköpt av Autodesk23. Idag är programvaran känd som Autodesk Revit.  

Under slutet av 1990-talet lanseras bland annat Autodesk Architectural Desktop (ADT) vilket 

baserades på AutoCAD 14 och på bara tre år passerade man 100 000 användare runt om i världen11. 

Under denna tidsperiod släpps CATIA v.5 där man för första gången kunde köra programmet på en 

Windows-plattform (Windows NT)24.  

3.1.4 Vision 2012 

Även om tekniken med BIM har kommit långt de senaste åren finns en vision som man framställde år 

2007, vision 2012. Visionen kan sägas vara en prognos för hur man tror framtiden ser ut och bygger 

på utfallet av valda referensobjekt. Visionen 2012 är hämtad ur BIM Handbook25. 

I vision 2012 har mellan 60-70 % av entreprenadfirmorna använt eller använder BIM-projektering 

fullt ut. Man ser två huvudanledningar till denna utveckling och dessa är (1) en ökad efterfrågan på 

BIM-projektering från beställarna samt (2) en bättre effektivitet vid projekteringen. 

Bland arkitekter kommer krav på BIM-kunskap att ställas på nyanställda. Man ser en viss nerskärning 

av anställda, speciellt projektörer, då BIM kommer att ta över deras arbete. Samtidigt kommer nya 

positioner att efterkrävas som byggnadsmodellerare eller modellmanager. Främst kommer 

arkitektfirmorna märka en ökad effektivitet, allt ifrån idéstadiet till produktionsstadiet. Firmorna 

minskar sitt arbete och ökar sitt samarbete med specialinriktade rådgivare. Ökade möjligheter för 

enskilda byggfirmor och mindre byggfirmor att specialisera sig på BIM-tekniken kommer att finnas.   

Beställare och ägare kommer att tillhandahålla allt effektivare 4D-simuleringar, vilket förklaras mer i 

kapitel 4, ”Vad är BIM”. Simuleringarna kommer att innehålla utförligare analyser, visualiseringar och 

underhåll av byggnadsmodellerna. Beställarna kommer få flera förslag att välja mellan, för att välja 

det som bäst gagnar deras intresse. Beställarna kommer att uppleva en mycket mer effektiv 

byggprocess.’ 

Konstruktörerna kommer att fortsätta använda BIM för kollisionskontroller, visualiseringar och 

effektivare samordning. Övergången från designstadiet till konstruktionsstadiet flyter på allt bättre 

då dels aktörerna har en ökad erfarenhet av BIM-projekteringen, dels för att bättre verktyg för 

modelleringen kommer att erbjudas i programvarorna. Konstruktionsfirmorna kommer att kunna 

erbjuda en större verksamhet. Allt från modellutveckling och hantering till allt mer komplexa 

prefabricerade objekt. 

Även om mycket kommer ändras ser man fortfarande en stor efterfrågan på traditionell projektering. 

De firmor som inte är längst fram i utvecklingen kommer enbart att ha BIM som ett tillägg på den 

traditionella projekteringen. Många beställare kommer alltjämt vilja ha pappersunderlag. Innan man 

har en digital form av denna typ av handling som tål daglig användning ute på arbetsplatsen kommer 

detta ej att ersättas. Däremot kommer pappersritningarna minska i projekteringsgruppen. Skulle ett 

behov uppstå på en ritning hämtas denna enkelt från BIM-programmet. Att en större övergång till 
                                                           
 

23 Hämtat från www.cadinfo.net/pr/020222badesk.htm 
24 Hämtat från http://sv.wikipedia.org/wiki/CATIA 
25 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008 
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BIM skulle ske inom denna tidsperiod är inte troligt då företagen kräver två till tre år för att 

implementera BIM-projekteringen på ett fullgott sätt.  

3.2 Standardisering – en naturlig väg att vandra 
Som nämnt tidigare skedde det under 1980-talet en stor utveckling med datorprogrammen. Man 

kunde dock inte utbyta information med varandra, inte ens när man arbetade med samma projekt. 

Det här var en anledning att utvecklingen av ett konverteringsformat började, för att på så sätt 

undkomma att mata in varandras data gång på gång26. 

3.2.1 ISO-STEP och BSAB-systemet 

Även om försök till standardformat började introduceras under 1980-talet (till exempel IGES och 

DXF) var de enbart skapade för att hantera former och andra geometrier. När 

installationsingenjörerna började använda CAD, klarade helt enkelt inte dessa format av 

komplexiteten som de filerna gav upphov till. Det var av den anledningen den internationella 

standardiseringsorganisationen, ISO, skapade en kommitté vars syfte var att utforma en gemensam 

standard för byggbranschen. Denna standard var kallad STEP (STandard for the Exchange Product 

Model Data), ISO-1030327. Begränsningen med ISO-STEP var att formatet fokuserade på utbyte 

mellan mjukvarorna inom de specifika ingenjörsområdena, det vill säga att inget utbyte mellan 

områdena var möjlig28. 

Idag är ISO 12006-2 den internationella ramstandarden för byggklassifikation. Den avses omfatta 

hela byggnadsverkets livscykel, inkluderande produktbestämning, produktframställning och 

produktanvändning29.  

I Sverige har man under en längre tid nu arbetat med att försöka definiera de ingående 

komponenterna i en byggnad så att de kan hanteras i datormodeller. Dessa utvecklingar är 

sammanställt i bland annat bygg- och fastighetssektorns gemensamma bas för 

informationsstrukturen, BSAB-systemet30. BSAB-systemet följer principerna från ISO-standarden. 

3.2.2 Det neutrala standardformatet IFC 
IFC, eller Industry Foundation Classes, är det försök som är längst gånget att införa ett standardiserat 

filformat inom rittekniken. IFC, vilket är ett objektorienterat filformat, är framtaget av International 

Alliance for Interoperability (IAI), en ideell organisation som är samarbetet mellan flera olika 

organisationer som har som målsättning att bringa en koordinerad förändring inom produktiviteten 

och effektiviteten i bygg- och fastighetsindustrin31. Tanken och målsättningen är att IFC ska 

möjliggöra samverkan mellan de datorprogram som behandlar information som berör 

byggnadsverken och processerna i alla skeden av dess livscykel32. Ett flertal versioner har givits ut och 

                                                           
 

26 Wikforss Ö, Byggandets informationsteknologi, 2003 
27 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 70 
28 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 73 
29 Ekholm A, Tarandi V och Thåström O, Tillämpning av IFC i Sverige – etapp 2 – Slutrapport, 2000, s. 28 
30 Hämtat från www.bsab.byggtjanst.se, 2008-04-19 
31 Hämtat från www.iai-international.org, 2008-02-05 
32 Ekholm A, Tarandi V och Thåström O, Tillämpning av IFC i Sverige – etapp 2 – Slutrapport, 2000,. 21 
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idag är den senaste IFC 2x333, vilket de flesta ritprogram har stöd för. Versionerna är tänkta att 

uppdateras och publiceras vartannat år. 

Som tidigare nämnt är IFC det försök som har kommit längst till att bli det standardiseringsformat 

byggindustrin suktar efter. Det finns dock fortfarande väldigt många problem med 

informationsförluster vid överföring mellan två program med olika filformat. Det som orsakar 

problem med interoperabiliteten (samverkan mellan programmen) är att programmen idag bygger 

upp byggnadsdelen, till exempel en vägg, på olika sätt. Till objektet kopplar användaren information 

så som ID, geometri, namn och relationer och det är just den här informationen som skapar problem 

då de olika programmen bygger upp sin information på olika sätt. IFC har byggt upp sin struktur, med 

olika nivåer och undergrupper där varje nivå introducerar olika attribut och relationer till objektet, på 

följande sätt: 

Exempel vägg34: 

IfcRoot – IfcObjectDefinition – IfcProduct – IfcElement – IfcBuildingElement – IfcWall 

IfcRoot – Tilldelar ett globalt ID. 

IfcObjectDefinition – Identifierar komponenterna i väggen (om de är fördefinierade). 

IfcProduct – Definierar platsen och formen av väggen.  

IfcElement – Innehåller information om väggens relationer till övriga objekt och vilka ytor väggen 

separerar. Den innehåller även de eventuella öppningar som finns i väggen och om så önskas 

öppningens utfyllnad.  

Det ska tilläggas att IFC-formatet inte på något sätt är tänkt att ersätta programmens 

”orginalformat”, utan är ett komplement eller hjälp till att överföra information från ett program till 

ett annat.  

I Sverige har många försök och utredningar gjorts, bland andra av Svensk Byggtjänst, för att 

implementera IFC-tekniken i det industrialiserade byggandet.  

                                                           
 

33 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 74 
34 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 75 
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4 VAD ÄR BIM 
Det råder en stor osäkerhet om vad BIM egentligen är, är 3D-modeller BIM? Både ja och nej, för att 

kunna praktisera BIM-projektering krävs 3D-modeller. Detta är något som många aktörer jobbar 

internt med. Dock skall dessa modeller vara objektorienterade och innehålla information om 

produkten och processen. ”BIM-modellering är själva processen att generera och förvalta denna 

information.”35 

Innan vi börjar förklara vad BIM kan användas till och vad det är som kan genereras ifrån det skall vi 

först försöka förklara vad BIM är och vad den skall innehålla för att kunna skapa dess fördelar jämt 

emot traditionell 2D-modeller. Några grundidéer kan punktas upp, en BIM-modell skall vara: 36 

• Digital 

• I 3D 

• Mätbar 

• Omfattande/innehållsrik 

• Tillgänglig för alla parter 

• Varaktig igenom hela processen 

Vidare för att få ytterligare förståelse kan det vara klokt att beskriva vad som inte anses som BIM, 

detta för att skapa ytterligare insikt om vad som är och inte är BIM-teknologi. Det som inte definieras 

är: 37 

• Modeller som är skapade i 2D och som är komponerade i flera ritningar, detta gör att 

revideringar krävs på flera ställen när fel uppstår. 

• Modeller som är ritade i 3D men inte är objektspecifik, dessa modeller används enbart till 

3D-visualisering. 

• 3D-modeller som kan hantera objekt, men som inte ändra dess position (längd, höjd och 

bredd) eller egenskaper. 

• Modeller som tillåter dimensioneringsändringar i en vy, men som inte automatiskt överför 

det till en annan. 

Utifrån dessa påståenden kan vi nu beskriva BIM som en digital 3D-modell som skall innehålla 

objektspecifik data (längd, höjd, area, volym, material, egenskaper, med mera) som skall kunna 

mätas, informationen skall även vara innehållsrik. Dess information skall vara tillgänglig och varaktig 

igenom hela byggprocessen. BIM kan även delas in i olika dimensioner, det talas om 4D och 5D. Med 

en fyrdimensionell BIM-process betyder att det tidmässiga är kopplat till 3D-modellen. Det gör att 

man kan planera projektet tidsmässig. 5D innebär att 3D-modellen är kopplad till en ekonomisk 

kalkyl, läs mer om det i kapitel 4.1.1 kostnadsberäkningar, analyser och mängder.  

                                                           
 

35 Jongeling R, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-
CAD och tillämpningar av BIM, 2008, s. 3-4 
36 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 13-14. 
37 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 15-16. 
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Vad är det då som denna information kan användas till och vem tar de största fördelarna? Vi kommer 

nu vidare i rapporten beröra dess användningsområden för olika parter i ett projekt. 

4.1 BIM för ägarna/beställarna/entreprenörer 
BIM skall i första hand reducera fel som kan uppstå under byggnationen, detta leder till en mer 

pålitlig process som minskar projektet totalkostnad och tidsåtgång. Fel är en uppenbar kategori för 

ekonomisk misshushållning som uppstår under ett projekt. Dessa fel kostar projektet både tid och 

pengar. Enligt undersökningar har bedömningar gjorts att kostnaderna under produktionstiden för 

fel som uppstår ligger i storleksordning mellan 6-11% av byggkostnaden, det motsvarar ca 3,5–6,5 % 

av projektets produktionskostnader. Vidare förklaras att ”endast 79 % av de noterade felen 

åtgärdades på ett sådant sätt att den slutgiltiga lösningen överensstämmer med den avsedda. Flera 

av de resterande felen kan ge effekter under byggnadens användningsfas.”38 

De nämnda fördelarna är oftast de som ägarna/beställarna är medvetna om. Dock finns det fler och 

kanske inte helt medvetna fördelar med BIM-projektering: 

• Kostnadsberäkningar, analyser och mängder 

• Minska tidsåtgången 

• Ökad förståelse 

• Funktionskravsanalys 

• Anläggningsskötsel och underhåll 

De uppräknade fördelarna kommer ytterligare att förklaras och hur de uppnås. Dock kan man 

generellt påstå att dessa fördelar är tillgängliga för alla typer av ägare/beställare, stora till små, som 

serietillverkning till engångsprojekt, som privata till institutionella. 39  

4.1.1 Kostnadsberäkningar, analyser och mängder 

Under årens lopp kan man se typiska problem som återkommer i projekt, dessa problem kan vara 

kostnadsöverskridning, förseningar och kvalitetsproblem.  En undersökning visar att så mycket som 

två tredjedelar av beställarna går över budget. Detta har gjort att beställarna har en budget vid sidan 

om som skall täcka dessa kostnader som dels beror på konsekvenser de inte kan råda över, men även 

för att den kostnadsberäkningen som är gjorda inte är pålitlig. 40 

Detta har arbete att kostnadsberäkna ett projekt har tidigare varit ett manuellt arbete, detta sätt att 

arbeta på har många och tydliga nackdelar:41 

• Vanligt med fel beräkningar 

• Tidskrävande 

• Kostsamt 

                                                           
 

38 Saukkioriipi L och Josephson P-E, Slöseri i byggprojekt, 2005, s. 21 
39 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 93-94 
40 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 97 
41 Jongeling R, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-
CAD och tillämpningar av BIM, 2008, s. 18-19 
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BIM ger istället en korrekt och pålitlig kostnadsberäkning, där responsen för de ändringar som sker 

snabbare kommer till beställaren. Detta uppnås genom att sammanlänka modellen till 

beräkningsprocessen. Detta gör att processen är snabbare och kvalitén på feedbacken är bättre och 

skapar möjligheter för beställaren att i ett tidigt skede i processen påverka kostnaderna där påverkan 

har som störst verkan till en låg kostnad. 

Utifrån modellen kan även exakta mängder hämtas, detta kan vara till en stor fördel vid 

upphandlingar av underentreprenörer görs. Vid ett påträffat fall kunde priset av ett sprinklersystem 

sänkas med 20 % när underlaget var i form av 3D-samgranskningsmodeller. Detta berodde på att 

påslaget av osäkerhet och förväntade fel under produktionen alternativt felberäkningar vid 

mängningen.42 Till detta kan även en parallell med spillet på arbetsplatsen göras, för 15 vanligt 

använda material brukas enbart 79-96% av det. Vidare berättas att kalkylatorn räknar med cirka 10 % 

spill.43 

Många beställare/ägare ser ofta projekterings- och produktionskostnaden som en liten del jämfört 

med byggnadens hela livscykel. 92 % av verksamhetskostnaderna läggs på de personer som jobbar i 

anläggningen. Vidare antyds det att dagsljuset i detaljhandeln och kontor påverkar produktiviteten 

och reducerar frånvaron på dessa platser. BIM teknologin gör möjligheter för ägarna att ta hänsyn till 

dagsljuset och fastställa lämpliga nivåer för detta, läs även kapitel 4.2.2, ”Analyser” vad för olika 

miljöanalyser som kan göras och kapitel 4.2.2, ”Analyser” vad för visualiseringar kan skapas. Det 

kritiskt att ägarna har en förståelse för hur BIM kan möjliggöra det konkurrenskraftiga övertag och 

tillåter dess organisation att bättre besvara marknadens krav och skapa den bästa förutsättningen för 

det investerade kapitalet. 44 

4.1.2 Minska tidsåtgången 
Kostnaderna för projektering i ett projekt motsvarar cirka 5 % av produktionskostnaderna. Under den 

tid som arkitekter och konsulter arbetar sitter de cirka 25-30 % om dagen med att rita.45 På grund av 

BIM’s förmåga att automatisera detaljutformningen, BIM signifikant reducerar den tid som krävs för 

att producera bygghandlingar. Tidsvinsten som görs i BIM med framställandet av dessa handlingar 

minskas 0-50% beroende på aktör, därtill kan även tilläggas att kvalitén på det framtagna materialet 

upplev som hög till mycket högre jämfört med tidigare 2D-ritningar. 46  

Långa byggnationstider kan skapa problem. Ett problem kan vara att den ökar marknadsrisken, 

projekt som är finansierade i goda ekonomiska tider kan hamna på marknaden under en nedgång. 

BIM processen kan reducera projektets varaktighet, detta genom BIM baserad konstruktion och 

prefabricering, läs mer om detta under kapitel 4.2.4, ”Andra fördelar med BIM”, men även 

reduktionen av fel på arbetsplatsen ger tidsvinster. 47 

                                                           
 

42 Jongeling R, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-
CAD och tillämpningar av BIM, 2008,, s. 20 
43 Saukkoriipi L och Josephson P-E, Slöseri i byggprojekt, 2005, s. 29 
44 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 103-104 
45 Saukkoriipi L och Josephson P-E, Slöseri i byggprojekt, 2005, s. 27 
46 Jongeling R, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-
CAD och tillämpningar av BIM, 2008,. 10 
47 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s.100 
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4.1.3 Ökad förståelse 

Byggnadsmodeller ger flertalet fördelar jämt emot traditionella 2D ritningar, detta beror på 

innehållsrikedom av objekt information som krävs för att kunna energi och miljöanalyser. Detta har 

tidigare varit svårt och att man nu kan beräkna energiåtgången på ett pålitligt sätt. Ägare står inför 

både global som lokal marknadsproblem. En del projekt använder sig av internationella resurser, 

detta kan göra det svårt att kommunicera med varandra. BIM kan i sådana fall vara ett bra redskap 

att använda sig av då förståelsen i 3D är större än i 2D. Detta gäller även när ett projekt skall lämnas 

över, vid långa projekt kan antalet inblandade vara många. Detta påskyndar processen, då de snabbt 

har införskaffat sig syfte, behov och status hos projektet.48 

4.1.4 Funktionskravsanalys 

Ägare/beställare måste kunna hantera och värdera syftet med utformningen av byggnaden mot 

deras egna krav genom varje fas hos projektet. Under gestaltningen måste det även innehålla 

rumsanalyser. Senare även om de möter de funktionskrav som ställts. Idag är det en manuell process 

och ägarna förlitar sig på att arkitekterna ”går runt” i projektet, detta gör att beställarna har svårt att 

veta om alla funktioner är uppfyllda.  Detta kan beaktas i BIM, då i några fall färgkoder kan varna 

arkitekter och ägare att detta specifika rum inte tillgodoser de existerade kraven. Fortsättningsvis 

kan även simulationer av anläggningens verksamhet alternativt en folkmassas beteende i en 

nödsituation.49 

4.1.5 Anläggningsskötsel och underhåll 

När produktionen är klar lämnas byggnaden över till beställaren, han kan då använda sig av modellen 

som är framtagen i projektet till förvaltning. Ett exempel som modellen kan användas till är50: 

• Optimera placering och användandet av ytorna 

• Fördelning av arbetsplatser 

• Hantering av hyresgästanpassningar 

• Avtalshantering och internkostnadsfördelning 

• Planering och genomförande av drift och underhåll 

4.2 BIM för arkitekter och konsulter 
Som tidigare har nämnts krävs det en modell för att BIM skall kunna användas som en process, detta 

gör att det är upp till konsulterna att framställa denna. De har två alternativ till detta 

genomförande51: 

1. Arkitekten tar fram en detaljerad modell med syfte att visualisera den tänkta byggnaden för 

beställaren, därefter förväntas entreprenören framställa deras konstruktionsmodeller och 

dokument. 

2. Arkitekten framställer en delvis detaljerad modell som sedan ligger till grund för det fortsatta 

arbetet och som gradvis efter projektets gång blir mer detaljerad. 

                                                           
 

48 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s.104 
49 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 106-108 
50 Jongeling R, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-
CAD och tillämpningar av BIM, 2008, s. 25 
51 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 180 



18  

Att enbart använda sig av en modell är att föredra, detta garanterar en konsekvens och minimerar 

fel52 vid framställandet av ritningar som till en stor del blir automatiserad. Ritningar som kan 

genereras ifrån modellen är plan-, sektions-, elevations-, konstruktions-, el- och VVS-ritningar, i och 

med att processen är automatiserad ger det att tiden för framställandet av ritningar blir en snabbare 

process.53 

4.2.1 Visualisering 

En annan direkt fördel med att använda sig av BIM modellen är möjligheten att visualisera 

byggnaden i alla faser av projektet, detta kan eliminera de nackdelar som en modell som enbart är till 

för visualisering och tas fram vid sidan av projektet. Dessa nackdelar är54: 

• Det tar tid att samla in allt underlag som behövs för att framställa visualiseringen, detta gör 

att visualiseringen ligger steget efter och därmed inte aktuell. 

• Fokus ligger oftast på det som är synligt, detta gör att visualiseringarna ej är kompletta. 

• Visualiseringar tas fram av andra aktörer som inte deltar i projekteringen, då är dessa enbart 

tolkningar av den information som ges. 

• Visualiseringar oftast/enbart framställs en gång i projektet, detta beroende på att det anses 

vara kostsamt och tidskrävande. 

BIM-modellen är ett ekvivalent till en fysisk modell av byggnaden, virtuella modeller är mer exakta i 

olika skalor och den stora fördelen är att den innehåller läsbar och skrivbar data. Detta leder till att 

dessa modeller kan analyseras på ett sådant sätt som inte är möjligt i en fysik modell. Simulationer 

och analyser av byggnaden skapar ett värde för beställaren som är ekvivalent med eller till och med 

större än någon konstruktionsbesparing, detta för att kvalitén i byggnaden är bestående över 

byggnaden livscykel och skapar därmed besparingar under brukandet.55 

Visualisering av byggnaden har enligt (Jongeling 2008) blivit mer och mer eftertraktat de senaste 

åren och är numera en förutsättning och självklarhet för beslutsfattarna. Jongeling beskriver hur 

visualiseringarna har visat stor nytta vid projektets tidiga skede (bygglov och systemhandlingar).  

Vid 2D-projektering tas visualiseringarna fram vid sidan om projekteringsprocessen. Då 

visualiseringarna är väldigt tidskrävande har de lätt för att bli inaktuella. Kunskapen att ta fram 

visualiseringar är ofta mycket liten eller obefintlig vilket gör att man köper in tjänsten av ett företag 

som vid framställningen kan ha en annan tolkning än vad aktörerna själva skulle önska. 

Med BIM-projektering får du automatiskt fram en modell som du kan använda för att generera en 

visualisering, som i sin tur genererar en minskad kostnad för beställaren av visualiseringen. 

Visualisering är avsevärt förbättrat för både beställare, projektörer och manskapet ute på bygget då 

du har en 3D-modell att tillgå. Traditionella 2D-ritningar kan utläsas på olika sätt av den enskilde 

individen, beroende på hans/hennes erfarenhet och uppfattning. Det här kan orsaka problem i 

                                                           
 

52 Jongeling R, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-
CAD och tillämpningar av BIM, 2008,. 9 
53 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 185 
54 Jongeling R, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-
CAD och tillämpningar av BIM, 2008, s. 13 
55 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 150-151 
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processen, vare sig det gäller projekteringsstadiet eller produktionsstadiet som vi har berört mer i 

kapitlet ”Den traditionella 2D-projekteringen”. 

4.2.2 Analyser 

För att kunna använda BIM-modellen till att göra flertalet analyser/simulationer måste tre aspekter 

iakttas: 

1. Överföringen av attribut och relationer i BIM måste överensstämma med det som krävs för 

analysen. 

2. Metoder för att sammanställa en analytisk modell som innehåller lämpliga abstraktioner av 

byggnadens geometri, detta för att modellen skall på ett korrekt sätt representera 

byggnaden för det specifika analysprogramvaran. 

3. Ett stöd för att byta format av data överföringen. Det vill säga att en förbindelse mellan BIM-

modellen och analysprogrammet upprätthålls och som stödjer stegvis uppdateringar. 

För att förklara dessa tre punkter kan geometrin tas direkt ifrån modellen med dess egenskaper och 

användas automatiskt i varje analys. Villkor för analysen kan bli lagrad och ändrad, exempel på villkor 

är laster där det finns flertalet program som klarar av detta. Två exempel på dessa program är Revit 

Structure och Bentley Structure.56 

Det finns även fler typer av analyser som kan göras, så som; ventilation, akustik, vattenförsörjning 

och avfallshantering.57 Dock ses nog de största fördelarna med kostnadsberäkningar och 

kollisionskontroller, dock kommer vi även att beröra miljöanalyser.  

Till likhet med de andra analyserna måste kostnadsberäkningen vara användbar under hela 

processen av projekteringen, detta ställer krav på att kalkyleringsprogrammet kan ta vara på den 

information som finns i tillgänglig i modell och som sedan kan ta normativa antaganden med 

avseende på vad det är som fattas i modellen. Denna kostnadsberäkning kan ske beroende på att 

modellen innehåller objekt som kan beräknas och volymer kan tas ut, detta har tidigare varit en 

manuell process. På ett tidigt stadium kan enbart en grov uppskattning av kostnaderna göras, dock är 

dessa väldigt pålitliga.58  

Figur 4.1 Exempel på en hard clash. 

                                                           
 

56 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 168 
57 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 157 
58 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 165 & 173 

Figur 4.2 Exempel bild på 2D samgranskning 
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Idag sker de flesta kollisionskontroller manuellt där de olika parterna har sina ritningar som de lägger 

ovanpå varandra, se figur 4.2, detta tillvägagångssätt är långsamt, kostsamt, fel benägen och är 

beroende på att man använder sig av de senaste ritningarna. Det finns två typer av kollisioner som 

kan upptäckas genom en kollisionskontroll med hjälp av en BIM-modell, soft clash och hard clash. En 

hard clash, se figur 4.1, definieras som när flera objekt upptar samma område och en soft clash 

definieras som när två objekt är så nära varandra att det inte finns utrymme för till exempel isolering. 

Den kollisionskontroll som görs av programmet genererar ett stort antal av betydelselösa kollisioner, 

dessa kollisioner måste sedan entreprenören verifiera och återge varje potentiell kollision. Dock kan 

inte programmet identifiera ett objekt som befinner sig inne i ett annat objekt som en kollision, det 

krävs att objektens ”ytskikt” kolliderar med varandra. För att dessa kollisionskontroller skall kunna 

genomföras på ett optimalt sätt krävs det att underentreprenörerna medverkar i ett så tidigt skede 

som möjligt. BIM-modellen som är framtagen för denna typ av analys kräver inte att alla parter ritar i 

samma program, det finns några program, till exempel Navisworks’ JetStream och Solibri Model 

Checker, som kan sammanställa flera olika modeller till en BIM-modell. Nackdelen med detta är att 

kollisionerna som upptäckts inte kan revideras på en gång. Ytterligare en nackdel som bör beaktas 

vid kollisionskontroller är det att objekten måste bestå av 3D solider.59  Där revideringar görs direkt i 

modellen påverkas även allt underlag, som plan-, sektionsritningar och materiallistor. Denna process 

är dessutom snabbare och av en högre kvalité.60 

Utifrån en miljöanalys kan energi- och ljusanalyser (naturliga och konstgjorda) göras. Dessa analyser 

erbjuder en insikt i den tänkta designen och möjliggör en tidig bedömning av energiförbrukningen 

och byggnadens driftkostnader. Dock måste dessa miljöanalyser innehålla projektspecifik information 

så som inverkan av solljus vilket är beroende på den geografiska placeringen, klimat och topografi. 

Denna typ av information finns inte i vanliga BIM-verktyg, utan för detta krävs ett applicerbart 

verktyg.61 

4.2.3 Samordning 

Samordning mellan parterna involverar att hitta en lösning till de problem som ställs, där varje part 

anbart har en förståelse och kunskap för delar av det hela problemet. Traditionellt förlitar sig dessa 

samordningar på ritningar, telefon, fax och personliga möten parterna emellan där allting granskas.62 

Ritningarna som är framställda visar byggnaden i plan, sektioner och i detalj, detta gör att det krävs 

flertalet ritningar för att skapa sig en bild av lösningen som skall granskas. Detta medför många 

nackdelar: 

• Missförstånd kan uppstå på grund av att parterna tolkar ritningarna på olika sätt. 

• Symboler och linjer kan förekomma som enbart ett begränsat antal parter förstår, detta 

leder till att alla inte kan delta i beslutsprocessen. 

• Det är tidskrävande att tolka och skapa en förståelse av ritningar, vilket kan leda till att vissa 

beslutsfattare inte hinner skaffa sig den förståelsen som de vill eller bör. 
                                                           
 

59 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 182 & 216-218 
60 Jongeling R, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-
CAD och tillämpningar av BIM, 2008, s. 9 &15-16 
61 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 162-163 
62 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 173 
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• Det kan finnas svårigheter i att dela och distribuera den information som är spridd över ett 

stort antal ritningar, detta leder till att endast en del av informationen kan hanteras och 

granskas.  

Resultatet av dessa nackdelar blir att många fel uppstår som måste lösas under produktionen.63 

I och med BIM och övergången till elektronsiska dokument och ritningar erbjuds nya möjligheter för 

samordning. Det kan ske genom elektronisk överföring, så som e-post. Även behovet för personliga 

möten kan reduceras, dessa möten kan nu äga rum över Internet där parterna sitter på sina kontor 

och ser modellen online.64 Möten är en stor del av ett projekt, vid ett nybyggnadsprojekt kan det 

förekomma upp till 517 möten och den totala tiden för dessa möten kan uppgå till 3321 timmar. 

Detta är exklusive timmar för restid med mera.65 

Projekteringsledaren får en ökad möjlighet att granska och hitta konflikter under projekteringen vid 

användandet av en BIM-modell. Denna kontroll kan göras automatisk. 

4.2.4 Andra fördelar med BIM 

Det finns även fler fördelar med BIM som kanske inte är det första man tänker på, men vi kommer nu 

att räkna upp några av dessa: 

• Ökad prefabricering, i och med en ökad visualisering och mindre risker för fel med hjälp av 

3D och BIM ger att en ökad mängd kan prefabriceras.66 

• Ritningar tappar värde, ett exempel var att produktiviteten vid montering av en komplicerad 

armeringsbur vid prefabricering av betong ökade produktiviteten när de hade tillgång till en 

3D modell.67 

 

                                                           
 

63 Jongeling R, BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocess baserad på 2D-
CAD och tillämpningar av BIM, 2008, s. 13 & 16-17 
64 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 173 
65 Saukkoriipi L och Josephson P-E, Slöseri i byggprojekt, 2005, s. 30 
66 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 258-259 
67 Eastman C, Teicholz P och Sacks R, BIM Handbook, 2008, s. 262-263 
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5 HALMSTAD ARENA 
Precis vid motorvägsavfart 44, Halmstad Öster, ligger Sannarp i Halmstad. Sannarp är beläget ca fyra 

km från Halmstad centrum och är till stora delar ett industriellt område samtidigt som Sannarp även 

är kommunens största samlade idrotts- och fritidsområde68.  

5.1 Bakgrund 
Sannarpshallen är gammal, har fjorton olika golvnivåer och är inte lämpligt att hålla konserter och 

andra evenemang. Då en handikappsanpassning av Sannarpshallen skulle medföra sådana höga 

kostnader bjöd Halmstad kommun, i mitten av 2005, in företag och företagskonstellationer till en 

prekvalificering till uppförandet av Halmstad Arena som skulle vara en blandning mellan en 

evenemangs- och idrottsarena. Tanken var att en privat intressant skulle äga och driva anläggningen. 

Det framstod snabbt att fyra företag (Skanska, Peab, Anjobygg/NCC och Tuve Bygg) var lämpliga att 

driva projektet vidare. Från de fyra företagsgrupperna, som genom parallella uppdrag tog fram 

förslagshandlingar, var det Anjobygg/NCC som fick förtroendet för det fortsatta arbetet. Deras 

förslag var det förslag som bäst motsvarade kommunens krav och önskemål på en evenemangs- och 

idrottsarena. Under årsskiftet 2006/2007 växte beslutet fram att Halmstad kommun själva skulle äga 

och driva Halmstad Arena, ett projekt som beräknas hamna på en kostnad kring 360 miljoner 

kronor69.  

5.2 Arenan  
Det är dock inte orginalkonceptet som byggs. Orginalkonceptet gick ut på att placera tre fullstora 

handbollshallar som låg sida vid sida. Anledningen till ändringen var dels att arkitektföretaget 

Tengbom Malmö under januari 2007 var på ett studiebesök i danska Horsen, dels att tjänsteföretaget 

Tocoman hade synpunkter på arenautformningen. Den lösningen som de studerade där innebar en 

kraftig ändring av arenan och dess utformning70. Planområdet utgör runt nio hektar och är beläget 

vid Växjövägen och Frennarpsvägen. Fyra stora inomhushallar med ett antal mindre specialhallar är 

projekterade. Kapaciteten ligger kring 3390 åskådare vid idrottsevenemang och 4500 åskådare vid 

konserter. Halmstad Arena kommer att användas av runt 30 föreningar, 6000 aktiva 

föreningsmedlemmar och 1400 gymnasieelever, främst från Sannarpsgymnasiet71. Byggandet av 

Halmstad Arena startades december 2007. Anjobygg har tänkt börja längst till öster med bygget för 

att sedan bygga sig västerut mot den befintliga ishallen. Hela projektet beräknas vara klart hösten 

200972. Är man mer intresserad av att följa progressionen av Halmstad Arena, kan man besöka den 

officiella hemsidan, www.arena.halmstad.se.  

Halmstad Arena utgör en nyckelkomponent av visionen Halmstad 2020. Visionen är först och främst 

ett sätt att få Halmstad kommun att samverka åt samma håll och innefattar tre delar: 

                                                           
 

68 Detaljplan för Halmstad 10:33 m.fl., HALMSTAD ARENA, Byggnadskontoret, 070418 
69 Hämtat från folder för Halmstad Arena som finns att hämta på www.arena.halmstad.se 
70 Hämtat från följande intervjuer: Lars Strand, Tengbom, 080310 och Sven-Ingvar Peterson, 
Fastighetskontoret, 080328 
71 Första spadtaget till Halmstad Arena – en unik multianläggning i landet, publicerad 071123 
72 Möte med Maria Dahlqvist, entreprenadchef Anjobygg 080118 
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Halmstad upplevelsestaden, med en atmosfär som ger livslust genom aktivitet, gemenskap och 

livskvalitet 

• Halmstad kunskapsstaden, där människor växer genom utbildning, företagsamhet och 

nytänkande 

• Halmstad Hemstaden, där människor möts med trygghet, respekt och kärlek73 

5.3 Involverade parter 
• Halmstad kommun 

o Fastighetskontoret 

o Tekniska kontoret 

o Stadskontoret 

o Kulturförvaltningen 

• Anjobygg AB – byggentreprenör, projektledning 

• NCC Construction AB – underentreprenör, mark 

• Tengbom Malmö 

o Arkitektkonsult 

• WSP Sverige AB 

o Konstruktionskonsult 

o Markkonsult 

o Brandkonsult 

o Geoteknikkonsult 

• Bravida Sverige AB – underentreprenör, installationer 

• Jagelands VVS & Energi – ventilationskonsult 

• Creacon HKAB – rörkonsult 

• Grontmij – el-konsult 

• EAB – underentreprenör, smidesleverantör 

• Tocoman – ansvarig BIM74 

                                                           
 

73 Visionen Halmstad, Halmstad kommun. 
74 Taget från Halmstad Arenas hemsida, www.arena.halmstad.se, 080131 
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6 PROGRAMMEN VID HALMSTAD ARENA 
Här beskrivs i stora drag vilka program som har blivit använda vid projekteringen av Halmstad Arena. 

De program vi har fått möjlighet att se hur de används är beskrivna mer utförligt. Annars är 

informationen till stor del från tillverkarnas hemsidor. 

6.1 Ritprogram 
6.1.1 Autodesk 
6.1.1.1 Autodesk Architecture 2008 

Introduktion 

Ett 2D/3D-program främst för arkitekter, som bygger vidare på AutoCAD. Användaren har möjlighet 

att skapa diverse dokument, ritningar och förteckningar genom ett omfattande bibliotek. Via 

designpaletten kommer man lätt och smidigt åt alla objekt i biblioteket. Biblioteket kan 

specialanpassas utefter användarens behov och levereras av ett antal återförsäljare runt om i 

Sverige. Självfallet finns möjligheter att skapa dina egna objekt. Då objekten är beroende av och 

samarbetar med varandra förbättras effektiviteten med Autodesk Architecture betydligt gentemot 

vanliga AutoCAD. Man kan även förse varje rum och area med en littera. Ändras något i rummet 

ändras även litterat. I likhet med NavisWorks Jetstream v.5 finns möjlighet att se vissa kollisioner. 

Hanterar filformaten DWG och IFC75. 

Demonstration av program - Sven Andersson, Biträdande handledare för Halmstad Arena, WSP 

Malmö. 

I ett projekt utgår man i regel från en palett som kallas Project Browser. I Project Browser finns fyra 

flikar: Project, Constructs, Views, Sheets. Under Project återfinner man allmän information om 

projektet så som namn, plats, nivåhöjder på våningar med mera. Under Constructs ligger modellen, 

som är uppdelat på konsultnivå (A, K, EL) enligt styrmanualen. I filerna under fliken Views lägger man 

in alla mått och dimensioner, så kallad litterering. Allt baseras på externa referenser. Ritningarna i 

Views skickas aldrig. Det är enbart den rena modellen (som ligger i Construct). Under Sheets skapar 

man alla ritningar.  

”Det är lite meckande innan man får struktur på hur Project Browser ska användas” 

 - Sven Andersson Biträdande handledare för Halmstad Arena, WSP Malmö.  

6.1.2 Program 
6.1.2.1 MagiCAD 

Introduktion 

MagiCAD består av följande moduler: MagiCAD Heating & Piping, MagiCAD Electrical, MagiCAD 

Ventilation och MagiCAD Room. MagiCAD är främst ett program för ”projektering av värme- och 

rörsystem, ventilationssystem, el- och telekonstruktioner samt kompletta byggnadsmodeller i 2D och 

3D” och arbetar med AutoCAD som grund. Med MagiCAD kan man utnyttja Europas mest 

                                                           
 

75 Hämtat från Autodesks hemsida, www.autodesk.se, 080407 
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omfattande produktkatalog76, kontrollera interna kollisionskontroller samt göra en automatisk 

sektionsgenerering. Hanterar filformaten DWG och IFC.  

Demonstration av program – Torbjörn Gustavsson, VS-ingenjör, Creacon HKAB. 

MagiCAD är leverantörsspecifikt. Med Det här menas att alla leverantörer lägger in sina produkter på 

CadCOM’s hemsida. Produktfilerna finns ibland i både 2D och 3D eller ibland var för sig. De 

tredimensionella filerna innehåller även all data. Finns en grund MagiCAD har ställt upp för att skapa 

en viss standard. Allting är nästan färdiga produkter som finns att köpa ute på marknaden.  

Tryckfallsberäkningar utförs i MagiCAD. Man får på ett lätt sätt fram värden och dimensioner på 

ventiler, don, aggregat med mera. På samma sätt erhålls allt material i en specifikation, även om 

Torbjörn Gustavsson medger att Creacon HKAB är dåliga på att utnyttja funktion, då den skulle kunna 

spara pengar.  

För att beräkna transmissionsförluster är Torbjörn tvungen till att återigen rita upp modellen han har 

erhållit från PDS-systemet med hjälp av MagiCAD Room. Anledningen är att MagiCAD inte kan förstå 

den information som rummet innehåller. Dessbättre blir återuppritningen inte något merjobb för 

Torbjörn då han kan använda modellen i andra program så som energiberäkningsprogrammet Riuska 

(beskrivet nedan). 

6.2 Kalkyl 
6.2.1 MAP Skandinaviska 
6.2.1.1 MAP (Mängdförteckning, Anbudsmodul, Produktionsmodul) 

MAP Applications är ett program utvecklat för företag med projektorienterad verksamhet som består 

av fyra olika applikationer: kalkyl, kostnadsstyrning, tidsplanering och inköpsplanering77. Liknande 

Revit Architecture, arbetar MAP Applications i en projektdatabas som först utgår från 

kalkylapplikationen för att sedan byggas på med de andra applikationerna. Ändras något i databasen, 

får det genast konsekvenser för projektets övriga delar.  

6.3 BIM-program 
6.3.1 Autodesk 
6.3.1.1 Autodesk Revit – BIM solution 

Ett objektsorienterat design- och dokumentationssystem, utformat enligt Autodesk för BIM. I 

Autodesk Revit – BIM solution ingår programmen Revit Architecture, Revit Structure och Revit MEP. 

Revit BIM Solution är ej använt vid projekteringen av Halmstad Arena, men har kommit upp på tal 

flertalet gånger under examensarbetets uppförande. ”En ändring på ett ställe är en ändring överallt. I 

Revit Architecture är all modellinformation lagrad på en och samma plats. När information ändras på 

ett ställe, slår den därför igenom i hela modellen”. På Det här sättet kan man ändra vyer beroende av 

vad man som användare eftertraktar, en vy kan vara antingen en förteckning eller de mer originella 

vyerna som finns i till exempel Autodesk Architecture. Revit Architecture är även den utrustad med 

möjlighet till kollisionskontroll. Hanterar filformaten DWG och IFC78. 

                                                           
 

76 Broschyr ”Kingston” hämtad från Progmans hemsida, www.progman.fi/se 
77 Hämtat från Skandinaviskas hemsida, www.skandinaviska.com, 080407 
78 Hämtat från Autodesks hemsida, www.autodesk.se, 080407 
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6.3.2 Tocosoft 
6.3.2.1 iLink 3.0 

Introduktion  

iLink 3.0 är utvecklat av Tocosoft. iLink är ett tilläggsprogram för CAD och används för att koppla 

CAD-systemet med ett kalkylprogram och därigenom få fram material, tider och priser på det projekt 

man ritat79. iLink hanterar de flesta filformat, så som DWG, IFC och sbXML. 

Demonstration av program – Peter Tenggren, Kalkyl/BIM, Tocoman 

Peter Tenggren visar hur man använder iLink i ritprogrammet ArchiCAD. Exemplet Tenggren visar är 

en A-modell över ett ålderdomshem. ”I ArchiCAD finns nu tilläggsprogrammet iLink” säger Peter och 

går till menyraden. Peter klickar på funktionen ”Modell Browser” och iLink söker nu igenom modellen 

och hittar alla objekt så som väggar, dörrar, fönster, bjälklag mm. ”Det här är bara för att få en koll på 

vad som finns i modellen” fortsätter Tenggren. Tenggren påpekar angelägenheten att arkitekten satt 

ett id på objektet och att man tydligt har markerat zonernas gränser för att kalkyleringen ska bli 

korrekt. ”Som ni ser nu kan vi se vilka objekt som berörs när jag klickar på byggdelstypen. Här har 

man även möjlighet att tända och släcka valda byggdelstyper”. För att koppla ihop en byggdel med 

kalkylprogrammet används funktionen ”quantity take-off” och fungerar enligt principen ”drag och 

släpp”. Användaren markerar de valda objekten och drar över objekten från ett blad till det blad där 

han sedan väljer vad för egenskap han vill kalkylera. I aktuellt fall vill vi ta reda på hur stor area har 

alla innerväggar har. ”Användaren väljer ’area, side, netto’, med denna funktion tar programmet bort 

fönster och dörrar” visar Tenggren och klickar på noggrannhet ”average”, vilket kommer resultera i 

att programmet räknar väggens medelavstånd. Programmet har möjligheten att gå ännu närmre i 

detalj, det här kallas för resultatnivå. Här kan man se, för exemplet vägg, vilket gips som används, typ 

av reglar etcetera. Valmöjligheter ändras beroende på byggdelstyp och zon, valmöjligheterna är inte 

alltid lika för en vägg som för ett fönster. Via knappen ”Publish” uppdateras kalkylprogrammet. 

Ändrar man i modellen krävs enbart tre knapptryck: (1) ”Reload Model” (i aktuellt fall i ArchiCAD), (2) 

”Publish” i iLink, (3) uppdatering av kalkylen i kalkylprogrammet och man har i realtid ändrat 

kalkylen.  

6.3.3 NavisWorks 
6.3.3.1 Jetstream v.5 

Introduktion 

Jetstream v.5 är ett komplext och effektfullt visualiseringsprogram, perfekt vid BIM-projektering. 

Med Jetstream kan man bland annat kontrollera kollisionskontroller, vilket leder till en superb 

samordning, kvalitet och ökad produktivitet80.  

Funktioner:  

• Kontrollera vilka kollisioner som finns via Clash control. 

• Via Timeline kan man studera 4D-aspekten vid byggprojekteringen. 

• Möjligheter till upp- och nerskalning.  

• Lagerhantering. 

                                                           
 

79 Hämtat från Tocomans hemsida, www.tocoman.se, 080407 
80 Hämtat från NavisWorks hemsida, www.navisworks.com, 080407 
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• Inspelningsmöjligheter.  

Demonstration av program – Peter Tenggren, Kalkyl/BIM, Tocoman 

Exemplet Tenggren visar en modell av Halmstad Arena. Funktionen för att kontrollera kollisioner 

heter ”clash-control”. Via knappen ”Clash detective” anger användaren vad han vill kontrollera och 

hur mycket man vill att objektet ska kollidera för att det ska vara relevant. Resultaten visas i en lista. 

Här kommer användarens kompetens och fingertoppskänsla in för att analysera vilka kollisioner som 

är relevanta eller ej. Via en html-fil kan man utläsa vilken koordinatpunkt kollisionen sker på, vilka 

objekt och filer som kolliderar. För att underlätta vid samgranskningsmöten sammanställer Tenggren 

de relevanta kollisionerna i så kallade ”vypunkter”. Punkterna går man igenom vid mötena. 

6.3.3.2 Freedom 
Freedom är ett gratis visualiseringsprogram som kan hämtas på www.navisworks.com. Programmet 

är anpassat för dem som inte har programvaran eller kunskapen men ändå vill ha möjligheten att 

utforska ett projekt. Programmet klarar, förutom att enbart guida användaren runt i projektet, även 

av att se markerade vypunkter, material och texturer samt animationer81. Nämnda funktioner för 

Jetstream kan Freedom inte hantera. Hanterar formatet NWD. 

6.4 Samordning 
6.4.1 PDS 
PDS-systemet är projektnätverket för Halmstad Arena. Dessa typer av dokumenthanteringssystem är 

sedan några år tillbaka standard för samordning av större projekt. Entreprenören Anjobygg har aldrig 

tidigare använt sig av PDS-systemet. Förutom alla konsulter har även utomstående personer, det vill 

säga personer som inte är direkt inblandade i projektet tillgång till PDSen. Via flertalet 

sorteringsmöjligheter kan man finna just den fil man vill ha. Sorteringsmöjligheter är som exempel 

status (bygghandling, granskningshandling mm) och datum. 05.30 varje dag går det ut e-post till 

konsulterna om vilka nya modeller, ritningar etcetera som har lagts in under de senaste 24 timmarna. 

Dock står det inte vilka ändringar som har genomförts på de ritningar som är reviderade.  

6.5 Övriga program 
6.5.1 Strusoft-serien  

Bildat från Skanska-koncernen Innehåller följande underserier: 

• FEM-design: Innehåller åtta moduler för beräkning av byggnaden enligt finita 

elementmetoden.  

• WIN-statik: Samlingsnamn för konstruktions- och analysprogram för betong, stål, trä. 

• IMPACT: Databas-applikation till AutoCAD eller Autodesk Architecture. IMPACT är ett 

beräkningsprogram för armerad betong som har möjlighet att producera 

tillverkningsritningar och komponentspecifikationer. Programmet har två undergrupper, 

Precast och Reinforcment.  

                                                           
 

81 Hämtat från NavisWorks hemsida, www.navisworks.com, 080407 
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• VIP+: Energiberäkningsprogram som tar hänsyn till parametrar så som byggnadens 

konstruktion, installationer och yttre påverkningar82.  

6.5.2 Tekla Structures  

Tekla Structures bygger på Tekla Xsteel. Till skillnad från Tekla Xsteel kan man nu även använda Tekla 

Structures ”inom nya områden som analys, konstruktionsteknik och betongprojektering”83. Tekla 

Structures är ett verktyg för hela byggnadsprojekteringen, från design till tillverkning. Tekla är klart 

för alla samarbetsbehov inom integrerad byggnadsprojektering, med öppna gränssnitt som CIS/2, IFC 

och COM. Hanterar filformaten DWG och IFC bland andra. 

6.5.3 Riuska  

Introduktion 

Ett program utvecklat för installationsingenjörer för att beräkna de termiska behandlingar som krävs, 

såväl som vid nybyggnad som vid om- och tillbyggnad. Huvudmodulerna är RIUSKA – 

beräkningsmotorn och SMOG – byggnadsgeometrimotorn. Med RIUSKA beräknar användaren 

energiåtgången för byggnaden genom att ange vilka material, laster, system med mera som existerar 

i 3D-modellen84 

                                                           
 

82 Hämtat från Strusofts hemsida, www.strusoft.com, 080407 
83 Hämtat från Teklas hemsida, www.tekla.com, 080407 
84 Hämtat från Strusofts hemsida, www.strusoft.com, 080407 
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7 BIM I PRAKTIKEN  
7.1 En ny metod, en lång inlärningstid 
Som alltid vid nya arbetsmetoder finns det en inlärningsprocess. Processen är olika lång beroende på 

aktivitet. Som arkitekt och konsult visar studier85 att arbetet med CAD-verktyg enbart är mellan 25-40 

%. Nu när CAD-användningen kommer till en helt ny nivå fordras stora insatser vid 

inlärningsproceduren. De anställda måste genomgå omfattande utbildningar för att anskaffa den 

kompetens som krävs för att till fullo kunna utnyttja BIM. ”En projektering med BIM-verktyg 

resulterar inte med automatik i en kortare projekteringsprocess”86. 

Det finns de som påstår att man lär sig nya saker bäst vid skarpt läge. Alla delaktiga i projektet, 

beställare som projektörer, ser projekteringen av Halmstad Arena som ett upplärningsprojekt. Av alla 

projektörer är det bara WSP och Tocoman som har haft tidigare erfarenhet av BIM-projektering. Det 

som krävs för att inlärningsprocessen ska ge något är en kunnig person som kan leda projektgruppen 

i rätt väg. Rogier Jongeling fortsätter sitt resonemang med att projekteringsledaren måste vara 

kompetent. ”Vissa val måste man göra tidigare än vad man vill och visa val kommer för sent. Ändå 

måsta allt fungera som ett integrerat system. Det ställer krav på bland annat de projekterande 

aktörerna och projekteringsledaren att kunna koordinera och integrera en stor informationsmängd”. 

De som har den uppgiften är dels David Persson, biträdande projekteringschef på Anjobygg samt 

Peter Tenggren, BIM och kalkylansvarig på Tocoman. Davids uppgift är att styra projektgruppen och 

Peters uppgift är att vara den ansvarige vid samgranskningsmötena. 7.2 BIM ett ord – flera meningar 

I kapitel 4 ”Vad är BIM” beskrevs varieteten av uppfattningar och definitioner av BIM. Det här är 

inget undantag bland projektörerna vid projekt Halmstad Arena. Trots den gedigna erfarenhet som 

projektörsgruppen har (över 150 år sammanlagd erfarenhet) är kunskapen vad BIM är eller står för 

liten. Diagram 7.1 visar när första kontakten av BIM-projektering skedde. Fem av nio, eller 55 %, av 

de intervjuade projektörerna hörde alltså talas om BIM först vid Halmstad Arena. Entreprenör, 

arkitekt, konstruktör och den BIM-ansvarige (Tocoman) är de projektörer som har hört talas om BIM 

                                                           
 

85 Saukkoriipi, L och Josephson, P-E, ”Slöseri i byggprojekt - behov av förändrat synsätt", 2005 
86 Jongeling, R, ”BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade 
på 2D-CAD och tillämpningar av BIM”, 2008, s. 11 
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innan Halmstad Arena. Tre av nio eller 33 % har genomgått någon sorts av utbildning av BIM innan 

arenaprojektet drog igång. 

De projektörer som har haft en tidigare erfarenhet av 3D-projektering, eller hantering av 3D-

modeller, anser att det har hjälpt dem vid utformningen av Halmstad Arena enligt tabell 7.1.  

 
7.3 Åsikter om BIM 
”Ingen förlorar på att det blir rätt ifrån början” – Sven-Ingvar Petersson, Fastighetskontoret 

7.3.1 Allmänt 
Efter lite mindre än ett halvårs projektering ser 

projektörerna många fördelar med BIM-

projektering. Det som först och främst ger 

utslag bland intervjuerna och som ständigt 

återkommer är (1) samgranskningen och (2) 

kopplingen mellan kalkyl och modell. Dessa är 

markant förbättrade gentemot traditionell 

process. Övriga fördelar (och nackdelar) som 

kom fram under intervjuerna framgår av tabell 

7.2. Från samma tabell utläses att 

projektörerna är väl medvetna om att BIM 

ställer högre krav på projekteringen och att 

det upplevs som negativt.  

Intressant att uppmärksamma är att trots det 

faktum att hälften av projektörerna anser att 

tekniken är anledningen till att BIM har slagit 

igenom nu är tekniken inte riktigt där den 

borde vara. Det har funnits problem med konsulter som har blivit utkastade från datorprogrammen 

för att datorkraften inte är tillräcklig.  

BIM upplevs som ett verktyg för den yngre datorgenerationen, de som har stor datorvana. ”Det krävs 

minst ett generationsskifte här i det här huset, de som sitter högst upp nu kan ju knappt stava till 

Tabell 7.1 

 Har ni haft tidigare 

erfarenhet av 3D-

projektering? 

Om ja, har den hjälpt er vid 

utformandet av Halmstad 

Arena? 

David Persson, Anjobygg Nej - 

Inge Olander, Bravida Nej - 

Jan Lindström, Grontmij Ja Ja 

Lars Strand, Tengbom Nej - 

Tabell 7.2 

Fördelar Nackdelar 

Effektivt Generationsproblem 

Samgranskningen 
är god Datorvana 

Kalkyl/mängd Rumsbeskrivning 

Uppföljning Dubbelritning (a) 

Enkelheten 
Kunskap hos 
samordnare 

Kollisionerna Ställer större krav 

Visualisering Tekniknördigt 
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CAD”87 meddelar Sven-Ingvar Petersson på Fastighetskontoret. David Persson på Anjobygg 

instämmer: ”Vissa äldre kan kanske ha problem med denna typ av projektering. De ser helt inte 

enkelt vitsen med BIM”88.  

Av alla projektörer var det enbart arkitekten som var mindre positiv till BIM-projektering. Enligt Lars 

Strand så leder den här typen av projektering till extraarbete i form av dubbelritning. Han utvecklar 

resonemanget med att dels måste arkitekten leverera modellen av byggnaden i 3D, samt att de 

måste fortsatt leverera 2D-ritningar till arbetsplatsen89. Av alla intervjuer som har genomförts är det 

inte en enda som tror att BIM kommer att ersätta pappersritningen. ”Papper är smidigt, oömt och 

billigt”90 berättar Magnus Oscarsson, Grontmij. Bland annat David Persson, Anjobygg, har 

förhoppningar att pappret kommer att försvinna i framtiden, men att den framtiden är långt borta. 

Det som skulle ersätta pappersritningen är antingen någon form av digitalt papper eller någon typ av 

hologram91.  

7.3.2 BIM och ekonomi 

Storlek 

BIM Handbook beskriver kortfattat om att det inte spelar någon roll hur stort projektet är för att BIM 

ska kunna appliceras, se även kapitel 5.1 ”BIM för ägarna och beställarna”. Bland de frågade 

aktörerna är det bara entreprenören som ser att BIM-projektering är applicerbart på mindre projekt. 

”Det kan både vara stora och små projekt, men jag skulle säga nybyggnadsprojekt, ombyggnad är 

svårare”92 säger David Persson. Sju av tio frågade aktörer tror att det krävs större och mer komplexa 

projekt för att BIM ska vara lönsamt. Bland övriga aktörer säger en aktör att han inte har någon 

uppfattning om vilken storlek som krävs på projektet och en aktör nämner att BIM blir lönsamt först 

när beställaren efterfrågar det. Peter Tenggren, BIM-ansvarig för Halmstad Arena utvidgar 

resonemanget: ”Vid införandet av nya saker, inte bara i denna bransch, tillkommer 

upplärningskostnader. Vid små projekt kan man ha svårt att bära kostnaderna gentemot större 

projekt. Tillvägagångssättet med BIM är däremot lika, vare sig projektet är stort eller litet. Det 

kommer att komma senare i framtiden. Nu i början är det dock större projekt som gäller”93. 

                                                           
 

87 Intervju med Sven-Ingvar Petersson, Fastighetskontoret 080328 
88 Intervju med David Persson, Anjobygg 080305 
89 Intervju med Lars Strand, Tengbom 080310 
90 Intervju med Jan Lindström och Magnus Oscarsson, Grontmij 080418 
91 Intervju med David Persson, Anjobygg 080305 
92 Intervju med David Persson, Anjobygg 080305 
93 Intervju med Peter Tenggren, Tocoman 080317 
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Vem tjänar mer? 

Av Diagram 7.2 framgår det tydligt att det är entreprenören och beställaren som tjänar mest på BIM-

projektering enligt de tillfrågade aktörerna. Den stora anledningen till resultatet är att entreprenören 

och beställaren har mest gagn av kopplingen mellan kalkyl och byggnad. Kalkyleringen ses i dagsläget 

som den faktor som har störst betydelse för eventuella vinster med BIM-projektering. Samordnarna 

Anjobygg och Bravida är de två som svarade ”Ej mätbart”. Enligt dem är det inte förrän efter 

färdigställandet som man kan avgöra huruvida projektet har gått med förlust eller vinst, och med det, 

även se vem eller vilka som har tjänat mer respektive mindre på BIM-projekteringen. 

7.3.3 Framtiden 
BIMs framtid är ljus. Det är ingen aktör som tror att BIM inte är här för att stanna. Man ser positivt på 

BIM-projektering. Många är förtjusta till hur väl samgranskningen är vid den här typen av 

projektering. Likväl som kapitel 8.5 ”Mål och vision med Halmstad Arena” tror man att kunskapsnivån 

kommer öka markant i framtiden. Appliceras BIM för installatörerna kommer BIM-projekteringen att 

skjuta i höjden. David Persson är övertygad att BIM-projektering kommer bli något för alla i 

byggbranschen94.  

Majoriteten av aktörerna i Halmstad Arena är av den uppfattningen att det är fördel att använda sig 

av partnering med BIM-projektering i dagsläget (diagram 7.3). Sven-Ingvar Petersson tror att 

partnering medför en fördel. Petersson förklarar sitt resonemang med att entreprenören måste 

använda BIM-projektering fullt ut. Att bara använda BIM för att samgranska blir en dyr process och 

att ”tvinga” konsulterna att använda sig av 3D-modelleringen blir svårt vid exempelvis en 

generalentreprenad95. Arkitekten anser att BIM inte behöver tillämpas med partnering i framtiden. 

Inom en fem till tioårsperiod har BIM-projekteringen mognat såpass att det inte spelar någon roll 

                                                           
 

94 Intervju med David Persson, Anjobygg 080305 
95 Intervju med Sven-Ingvar Petersson, Fastighetskontoret 080328 
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vilken upphandlingsform man tillämpar96. David Persson erkänner att han själv har ställt frågan. I och 

med att man lätt får mängdning och en bra kostnadskalkyl med BIM finns möjligheten att generera 

olika alternativ och på så sätt ta snabba beslut. Därför är det en fördel att använda sig av partnering 

och BIM samtidigt97.  

 
7.3.4 Mål och vision med Halmstad Arena 
Bland teknikkonsulterna ser man en tydlig trend. Man vill utvecklas inom BIM-projektering och ser 

Halmstad Arena som en utmärkt språngbräda. Man ser BIM som framtiden, men för att BIM ska slå 

igenom trycker installatörerna på att BIM måste appliceras mer mot installationssektorn. Enligt 

installatörerna är det i dagsläget entreprenör och beställare som har den stora vinningen med BIM. 

Brukarna och beställarna har inte satt upp några mål med BIM. Upphandlingsformen är 

totalentreprenad med partnering och därav har de inte ställt något krav på projektering med BIM.  

Målen bland samordnarna är olika beroende på vem man frågar. Tocoman önskar att kunskapsnivån 

ska öka, främst bland arkitekterna. Bravida ser BIM som ett utmärkt tillfälle att hitta kollisioner och 

Anjobygg följer de mål som NCC har satt upp. Det vill säga att med BIM-projektering ska 

entreprenören spara upp till 30 % av kostnaden.  

Både beställare och projektör tycker att BIM har givit önskat resultat samt att projekteringsprocessen 

upplevs som mer integrerad (eller är på väg att bli mer integrerad) med BIM-projektering än vid en 

traditionell projektering, vilket kan tolkas från diagram 7.4. 

                                                           
 

96 Intervju med Lars Strand, Tengbom 080310 
97 Intervju med David Persson, Anjobygg 080305 
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Diagram 7.4 

Har proc es s en b livit  m er in tegrerad?

0

1

2

3

4

5

6

Ja Nej S nart V et  inte

 



35  

8 PROJEKTERING – MANUALER 
Vid projekterandet av Halmstad Arena finns det två stycken styrmanualer. Dessa är (1) en CAD-

manual skapad av Fastighetskontoret på Halmstad kommun och (2) en projektspecifik CAD-manual. 

CAD-manualen utarbetad av Fastighetskontoret är en kravspecifikation för hur CAD-samordning samt 

hantering av ritningar och handlingar för projekt i Halmstad kommuns regi ska gå till. I CAD-manualen 

står det att syftet med densamma är ”att i första hand styra metoder och strukturen på de CAD-filer 

som upprättas av respektive projektör”98. Manualen gäller i första hand i utförandeentreprenader. 

Manualen ska i tillämpliga delar även gälla totalentreprenader.  

Den projektspecifika CAD-manualen, utarbetad av projekteringsgruppen, är tänkt att komplettera 

ovanstående manual då den äldre ej är utarbetad för 3D-modellering. Syftet är enligt manualen att 

”erhålla korrekta handlingar samt samordna den digitala projekteringen och bidra till att 

samgranskning och kontroller genomförs”99. I manualen beskrivs bland annat vilka program som ska 

användas, vilka förhållningssätt konsulterna har gentemot varandra och vilken omfattning man ska 

modellera samt vilka regler som gäller för arenabygget. De tidigare beskrivna förhållningssätten 

beskrivs mer ingående i följande kapitel.  

8.1 Konsultens omfattning 
Arkitekten (A) ansvarar för: Väggar, fönster, dörrar, glaspartier, trappor, skåpinredning, handfat, wc-

stolar, utrymmen, undertak. 

Konstruktören (K) ansvarar för: Bjälklag, pelare, balkar, håltagning. Konstruktören väljer 

konstruktionsobjekt. 

Ventilation (V) ansvarar för: Komplett kalkylerbar ventilationsanläggning inklusive spjäll, don, 

ventiler, ljudfällor etc. Isolering av rör ska redovisas. Ventilation upprättar ett system för varje 

aggregat och dessa system ska vara beräkningsbara.  

VS-projektören (R) ansvarar för: Rörstråk, undercentraler, apparater som är utrymmeskrävande. VS-

projektören ska namnge de olika rörsystemen och stämmer av Det här med beställaren. 

El-projektören (E) ansvarar för: Kabelstegar, fönsterbänkskanaler, armaturer och elcentraler samt 

synlig kanalisation 

8.2 Förhållningssätt och regler  
Modellhantering: 

• Modellfilerna ska vara dwg-filer. 

• Respektive konsult ansvarar för att rätt underlag från andra konsulter används. 

• Alla modellfiler ska göras tillgängliga för övriga konsulter. 

• Konsulten ansvarar för sin egen modell. Man får inte röra andras modeller. 

                                                           
 

98 Fastighetskontorets CAD-manual hämtad från Halmstad kommuns hemsida, www.halmstad.se  
99 Ej utgiven projektspecifik CAD-manual för Halmstad Arena 
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• Samma information bör enbart finnas på ett ställe i de digitala handlingarna. 

• Samtliga daterade handlingar ska vara icke redigeringsbara. 

• Tocoman kommer att lägga samman samtliga discipliners filer för samgranskning och 

kollisionskontroll i NavisWorks. 

Kommunikation 

• All utväxling ska ske genom den gemensamma projektdatabasen, PDS. 

• Inga filer får skickas emellan konsulterna. 

• A ska lägga ned filer torsdagar efter projekteringsmöten. 

• Övriga konsulter lägger ned filer tisdagar veckan därpå. 
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9 PROJEKTERING - PROGRAM 
9.1 NavisWorks Jetstream v.5 och Freedom 
9.1.1 Sammanställning av modellfilerna - Jetstream v.5 
För att generera visualiseringar och sammanställa modellerna används NavisWorks Jetstream v5. Alla 

konsulter ska ha skickat in den senaste modellen av arenabygget till Tocoman senast fem dagar innan 

samgranskningsmötet påbörjas100. Anledningen till Det här är enligt Peter Tenggren på Tocoman att 

det tar några dagar att sammanställa materialet. Sammanställningen sker genom dels en 

kollisionskontroll i programmet, dels genom en okulär ”besiktning” gjord av Tocoman. Den okulära 

besiktningen är till för att studera och se om det förutom de fysiska kollisionerna finns visuella fel.  

Exempel på visuella fel:  

• Spillvattensrör som är placerad framför ett fönster i arenahallen 

• Saknad av bjälklag vid hissutrymme 

• Kanalisation som blockerar dörr 

Peter Tenggren på Tocoman beskriver kollisionskontrollen han utför: ”Det är där (vid 

kollisionskontrollen) som det krävs lite fingertoppskänsla, programmet kan inte lösa det. Det krävs 

viss kompetens av den person som sitter och gör kollisionstesterna. Man måste analysera vad som är 

viktigt och inte viktigt”101.  

”Just nu håller Tocoman på att utveckla ett tilläggsprogram där programmet kan avgöra de 

väsentliga kollisionerna. I dagsläget kommer alla kollisioner upp, där vissa kan anses som oväsentliga 

eller kollisioner där det inte är ett problem. Programmet ska på så sätt kunna avgöra vilka som är de 

viktigaste kollisionerna. Ett rör genom en gipsvägg är inget problem, det är ’enbart’ en håltagning, 

men ett rör genom ett bjälklag är däremot ett problem” – Peter Tenggren Tocoman 

9.1.2 Projektörernas åsikt om NavisWorks Freedom  

När modellen är framställd kan man via gratisprogrammet NavisWorks Freedom själv studera 

modellen. Jan Lindström på Grontmij är positiv till Freedom. En fördel, nämner Lindström, är att 

brukarna får en större insyn i projektet. Även att kunna framställa filmklipp från modellen (vilket sker 

i Jetstream v.5) tror Jan att brukarna vill ha eftersom de brukar ha begränsad insyn på hur det ser ut. 

”Det här är en lysande grej” 102. Anjobygg använder inte enbart Freedom utan även det skarpa 

programmet Jetstream. David Persson ser inget negativt med Jetstream utan är mycket nöjd med 

programmet och dess användarvänlighet103. Under intervjuerna kom ett antal intressanta slutsatser 

fram: 

Teknikkonsulterna använder i stort sett på daglig basis Freedom vid utformningen av arenabygget. 

Däremot var det blandade åsikter mellan installatörerna på frågan huruvida Freedom kunde 

förbättras. El-projektören ansåg inte att Freedom behövdes utvecklas då ”man inte vill att det ska bli 

                                                           
 

100 Intervju med Peter Tenggren, Tocoman 080317 
101 Intervju med Peter Tenggren, Tocoman 080317 
102 Intervju med Jan Lindström och Magnus Oscarsson, Grontmij 080418 
103 Intervju med David Persson, Anjobygg 080305 
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för avancerat”104 medans VS-projektören önskade fler detaljfunktioner precis som övriga 

teknikkonsulter tyckte. Med detaljfunktionerna menas funktioner för att tända och släcka lager samt 

möjlighet att skära av byggnaden för generera en sektion.  

Bland brukarna och beställarna var det däremot blandad kompott. Vissa använde programmet för att 

kunna se modellen, andra använde programmet inte alls. Men alla ansåg att programmet ”fyller sin 

funktion” (som visualiseringsprogram). Även här fanns önskemål om utökade detaljfunktioner.  

9.2 Projektdatabasen (PDS) 
9.2.1 Allmänt 

Det här är första gången Anjobygg använder 

sig av PDS-systemet, som är en 

projektdatabas utarbetad av NCC. Dessa 

typer av projektdatabaser har slagit stort de 

senaste fem, sex åren105. Det är här som all 

kommunikation och delning av filer, modeller 

och dokumentation sker. I enhällighet med 

den projektspecifika CAD-manualen får inte 

konsulterna utbyta digital information som 

rör modeller eller motsvarande via e-post 

eller liknande system.  

Alla konsulter har haft tidigare erfarenhet av 

liknande databassystem men har aldrig 

arbetat med PDSen tidigare. Utfallet var 

emellertid positivt på frågan om 

användarvänligheten. Den övervägande 

majoriteten är positivt inställd till databasens 

användarvänlighet enligt diagram 9.1.  

Från de utförda intervjuerna var åsikterna 

delade på frågan om hur man tyckte att PDS-

systemet fungerade. Diagram 9.2 åskådliggör 

att det finns två personer som uppfattade 

systemet som dåligt eller hyfsat. 

Medelbetyget från intervjuerna resulterar i 

att PDSen fungerar bra men inte mycket mer.  

En anledning till att betyget från föregående 

diagram inte blev högre kan vara de problem 

som har uppstått. Framförallt har problem 

gällande smidighet, serveråtkomst och 

                                                           
 

104 Intervju med Jan Lindström och Magnus Oscarsson, Grontmij 080418 
105 Intervju med Sven Andersson, WSP 080218 
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upp/nerladdning av filer framkommit. Trots den höga andelen som tyckte att systemet var 

användarvänligt är det ovanligt stor del som har problem med smidigheten enligt diagram 9.3.  

I övrigt är de flesta nöjda med PDS-systemet. Det är en nödvändighet att använda sig av en 

projektdatabas vid projekteringen av ett sådant komplext bygge som Halmstad Arena ändå är. Det 

som många ser fördelen av, är att det inte bara är projektgruppen utan även brukarna har möjlighet 

att ta del av modellerna.  

 
”Alla har tillgång till filerna. Det som är poängen med PDSen är att alla har tillgång till dokument och 

så vidare, just det är jättebra” - Peter Tenggren, Tocoman. 

9.2.2 Positiva och negativa tankar om projektdatabasen 

Positivt med PDS 

• Tanken med PDSen är bra 

• Allt är samlat 

• Alla har tillgång 

• Anordning av användning 

• Sorteringsmöjligheter 

• Att ha en resurs som David Persson (Anjobygg) är bra 

Negativt med PDS 

• Smidigheten 

• Upp- och nerladdning av filer 

• Tidsredovisningen 

• Revideringsändringar är svårtydda 

• Prestanda 

• Vissa tycker det går segt 

• Det kan bli tyngande vid hantering av flera filer samtidigt 

• Serverproblem 

• Åtkomst 

• Navigeringen  

• Inte intuitivt 

• Brukarna kanske inte har den koll som krävs 
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10 PROJEKTERING – SAMARBETE OCH KOMMUNIKATION 
10.1 Visualisering 
Halmstad kommun ser en klar fördel med visualiseringar i stora och komplexa projekt. Halmstad 

kommun ser visualiseringarna som ett proffsigt sätt att presentera och höja förväntningarna på det 

kommande bygget106. 

Anjobygg använder visualiseringar och presentationer innan påbörjandet av en ny huskropp för hela 

arbetsstyrkan. Under tiden har arbetsledaren en kontinuerlig uppdatering av BIM-modellen107. 

Anjobygg har däremot inte konkret ställt något krav eller efterfrågat visualisering och för Grontmij är 

Halmstad Arena första gången som de kommer i kontakt med visualiseringar. Diagram 10.1 visar 

huruvida efterfrågan på visualiseringen har ökat. 

 
 
10.2 Samgranskningsmöten – disposition och struktur 
Vid projekterandet av Halmstad Arena hålls samgranskningsmötet som regel varannan vecka och 

ligger i anslutning till projekteringsmötet. Medverkande är entreprenören Anjobygg, alla 

teknikkonsulters respektive behörige person (allt som oftast den CAD-ansvarige), beställaren och 

brukaren Halmstad kommun samt samordningsansvarige Tocoman.  

Samgranskningsmötet är mycket viktigt. Det är utifrån mötet som handläggarna och CAD-ansvariga 

ska förvalta den information som utbyts till modeller på arbetsplatsen108 vilket resulterar i att en god 

samgranskning är essentiell för vidareutvecklingen av projekteringen. Till skillnad från 

projekteringsmötet, där projektets struktur läggs upp och tekniska lösningar väljs är utmaningarna 

vid samgranskningsmötet annorlunda. ”Utmaningen är att få lösningarna från de olika 

teknikdisciplinerna att fungera som en integrerad lösning”109. Som exempel på utmaningar, nämner 

                                                           
 

106 Telefonintervju med Rikard Ahlgren 080513 
107 Intervju med David Persson Anjobygg 080305 
108 Intervju med Lars Strand, Tengbom 080310 
109 Jongeling, R, ”BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – En jämförelse mellan dagens byggprocesser baserade 
på 2D-CAD och tillämpningar av BIM”, 2008, s. 16 

Diagram 10.1 

H a r  k r a v  o c h  e ft e r fr å g a n  p å  v i s u a l i s e r i n g  ö k a t  d e  s e n a s t e  å r e n ?

0

1

2

3

4

5

6

7

8

F ö r s t a  g å n g e n  s o m  d e t
p r o j e k t e r a s

In t e  fö r  vå r  d e l J a N e j



41  

Jongeling, utmaningen att anpassa den bärande stommen till arkitektens utformning eller 

samgranskningen mellan installatörerna.  

Den största fördelen med samgranskningsmötena vid BIM-projektering blir processen mer 

integrerad110. Brukare och beställare kan vara med på ett helt annat sätt. Samtidigt tvingar 

samgranskningen projektörerna att samarbeta på ett annat sätt än vid 2D-projektering111. Även om 

mycket har blivit enklare med BIM-projektering ställer det nya krav på både ritare och handläggare.  

”Det är en viss skillnad i 3D-projektering. Gällande rittekniken att hantera 3D, krävs det en annan 

CAD-kompetens. Även granskningsbiten för dem som inte kan CAD. Handläggare och uppdragsgivare 

måste vara väldigt kunniga” – Lars Strand, Tengbom (handläggande ark) 

 
10.2.1 Mötet (kollisioner och tid) 

Tocoman har efter sin kollisionskontroll (se kapitel 9.1.1 ”Sammanställning av modellfilerna”) 

sammanställt de väsentliga kollisionerna i en lista med så kallade vypunkter. Listan är indelad i 

undergrupper. Varje undergrupp är döpt efter i vilket hus kollisionen har skett (i projekt Halmstad 

Arena är byggnaderna kallade Hus A, B, C etcetera). I undergruppen kan man därefter se mellan vilka 

parter kollisionen har skett (exempel: arkitekt mot konstruktion). Vypunkterna är länkar till 

kollisionerna där det i filnamnet står en platsangivelse, i vilken det framgår (1) i vilken byggnad, (2) 

vid vilken stomlinje som kollisionen har skett samt (3) vad för typ av kollision som har ägt rum.  

Under mötet går Tenggren igenom den sammanställda listan av kollisioner. Parterna har här 

möjlighet att diskutera vad som har skett, hur det har skett och vem som ska göra en ändring i sin 

modell. Tiden för samgranskningsmötena brukar ligga mellan två till tre timmar. En tid som blir 

kortare och kortare allteftersom projektgruppens rutiner och arbetsmetoder förbättras.  

”Det är ju nytt för alla och det märks att det går snabbare och snabbare. Men sen gäller det att man 

har någon (Peter Tenggren, Tocoman) som verkligen behärskar programmet som leder mötena. Det 

märktes skillnad mellan den gången med Peter jämfört med när David lede det. Det är en process för 

alla att lära sig” – Sven-Ingvar Petersson, Fastighetskontoret 

10.2.2 Projektörernas åsikt om samgranskningsmötet 

Av intervjuerna framgick det att: 

Samordnarna är mycket nöjda med själva samgranskningsmötet. Anjobygg ser en markant tidsvinst 

(ner till ¼ av vanlig 2D-projektering) vilket i sin tur resulterar i mindre konsultkostnader112. Tocoman 

tycker att mötet flyter bra, men att det stora problemet är uppföljningen av kollisioner. Bravida tror 

att man hittar upp till 60 % fler fel vid BIM-samgranskning.  

Teknikkonsulterna är mycket nöjda med samgranskningsmötena. Alla har uppfattningen att 

samgranskningsmötena är tydligare och bättre än 2D-projekteringen. Lars Strand på Tengbom är 

                                                           
 

110 Intervju med Sven-Ingvar Petersson, Fastighetskontoret 080328 
111 Intervju med Sven-Ingvar Petersson, Fastighetskontoret 080328 
112 Telefonintervju med David Persson, Anjobygg 080507 
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positiv till samgranskningsmötena. ”Man hittar betydligt mer fel på ett tidigt stadium med BIM”113. 

Teknikkonsulterna ansåg att mötena går mycket snabbare, ända ner till ⅓ av traditionell tid.  

Brukarna och beställarna är rörande överens om att det krävs en kunnig person som håller i 

samgranskningsmötet. Tekniken och kunskapen går än så länge inte hand i hand vilket medför att 

man är tvungen att köpa in den specialkompetens som krävs för att hantera BIM-modellen till fullo. 

Enligt dem är tiden vid mötena oförändrad eller snabbare än traditionell granskning. 

Ingen av de tillfrågade tror att BIM-projektering leder till noll fel ute på arbetsplatsen.  

”Jag skulle bli förvånad om det var noll kollisioner när det ska byggas” – Jan Lindström, Grontmij 

Revideringstiden uppfattades som oförändrad enligt diagram 10.2. De som markant särskilde sig från 

övriga intervjuer var arkitekten och konstruktören. Arkitekten har en bestämd uppfattning att 

revideringstiden är mycket längre. Lars Strand menar att arkitekterna aldrig har lagt ner så mycket tid 

på varje revidering som de gör nu114. Konstruktion däremot anser att tid för revidering går mycket 

fortare. Sven Andersson drar ett exempel från projekteringen av Halmstad Arena: Bertil 

(handläggare, WSP) hade varit på ett projektmöte där det framkom att håltagningar hade missats. 

Han ringer från bilen och innan han hade kommit tillbaka (till Malmö) från Halmstad hade jag redan 

hunnit ladda hem filerna från PDSen, gjort håltagningarna och laddat upp den nya filen115.  

 

 
I kapitel 4.2.3 ”Samordning” nämns nyttan att använda BIM-projektering vid samgranskningen. Men 

finns det något positivt med den gamla tekniken? Resultatet var blandat. På frågan ”Vad finns det för 

positiva saker med den traditionella 2D-samgranskningen” svarade de flesta att man såg 3D-

                                                           
 

113 Intervju med Lars Strand, Tengbom 080310 
114 Telefonintervju med Lars Strand, Tengbom 080507 
115 Telefonintervju med Sven Andersson, WSP 080506 
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samgranskningen som överlägsen 2D-samgranskningen, men att de ändå såg vissa saker som lättare 

eller mer överskådliga med det traditionella sättet att granska. Från intervjuerna framkom följande 

positiva egenskaper med 2D-granskningen: 

• Det genomförs en mer ingående analys av varje enskilt rum. 

• Enkelheten och ekonomin är bättre (papper är lättillgängligt och billigt). 

• I och med att man studerar varandras systemlösningar får man med sig mer på traditionellt 

vis.  

• Man får ett bättre helhetsintryck vid granskningen. 

• Placering av installationer vid exempelvis undertak underlättas. 

• Projektörerna är vana att arbeta på det traditionella sättet. 

10.2.3 Faror med samgranskningsmötet 

Det finns trots allt fällor vid samgranskningsmötet med BIM-projektering. BIM-projektering kräver en 

större noggrannhet av alla parter från första början, oavsett entreprenadform. Noggrannheten kan 

bli av betydligt sämre kvalitet vid pressade situationer, vilket i sin tur resulterar i sämre kvalitet av 

modellerna. Utifrån intervjuerna framkom två stora fällor med samgranskningsmötet: 

Fälla 1: Tilltron till tekniken 

Förklaring: Trots att det är för de flesta inblandade parter är första gången man använder sig av BIM-

projektering är tilltron till BIM-programmens kapacitet möjligen för hög.  

Konsekvens: Tilltron medför att egenkontrollen minskar vilket kan leda till informationsförluster. 

Fälla 2: Uteblivande av information i modellen 

Förklaring: Modellen som konsulten levererar måste ha korrekt information bunden till sig. 

Konsekvens: Allt ifrån samgranskningsmötet, då eventuella kollisioner kan förbises till kalkyleringen, 

vars resultat kommer att bli felaktig. 

”Det farliga med 3D samgranskningen är att man ’inte ser det man inte ser’. Har någon konsult glömt 

att rita in en vägg kommer det inte att bli rätt. Det här är inte specifikt för BIM, då det i så fall även 

skulle ha skett vid 2D-projektering” – David Persson, Anjobygg 
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11 OBSERVATIONSSAMMANSTÄLLNING FRÅN SAMGRANSKNINGSMÖTEN – 

HALMSTAD ARENA 
11.1 Definition och struktur 
Metod: 

Utifrån bilaga 1 har följande upprepade kollisioner upptäckts. De angivna kollisionerna är 
sådana kollisioner som har rättats till under projekteringens gång. Fortsättningsvis ska de 
sägas att kollisionerna ej är av sådant slag att de riskerar allvarliga påföljder för 
projekteringen i sig. Med kollision menas både fysisk kollision så som visuell kollision. För 
mer information se kapitel 9.1.1 ”Sammanställning av modellfilerna – Jetstream v.5”. 

Gräns för interna kollisioner är att kollisionen ska ha ägt rum under minst tre separata möten eller 

fler. Gräns för externa kollisioner är att kollisionen ska ha ägt rum under minst två separata möten 

eller fler. 

Projektörsbenämning: 

A  Arkitekt 
K  Konstruktör 
V  Ventilation 
VS VS-projektör  
E  El-projektör 

Kollisionsbenämning: 

Dubbelritat 3: Namn på vilken kollision som aktuell aktör har gjort verksam, siffran anger i 
hur många möten som typen av kollision uppkommit (max antal, n = 5 möten). 

Förklaring: Här förklaras vad för typ av kollision som har inträffat. 

Diskussion: Diskussion om vad som kan vara anledning till kollision.  

11.2 Riktlinjer för kollisionskontrollen 
Vid ”diskussion” ska alla angivna möjligheter kompletteras med; Bristfällig egenkontroll. 

Egenkontrollen diskuteras och förklaras ytterligare i kapitel 12 ”Slutsats”. 

Det ska beaktas att K/Betong och K/Stål är sammanslagna i bilaga 1. Sammanslagningen i sin tur leder 

till flertalet ”interna” kollisioner inom konstruktion då två olika konsulter behandlar betong och stål. 

Utifrån sammanställningen, bilaga 1, diagram 11.1 och diagram 11.2 kan generella riktlinjer urskiljas. 

Det finns fyra typer av kollisioner som förekommer mer frekvent än andra kollisioner. Det är 

kollisioner mot: 

1. Undertak 

2. Fundament 

3. Ventilationskanal 

4. Fönster och dörrar  
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Det går även att utläsa följande: 

• Det är även tydligt att de som förekommer i flest kollisioner är arkitekterna och 

konstruktörerna. Dock ska det belysas att det är att i arkitektens fall beror det flesta 

kollisionerna på att det är de andra parterna som kolliderar mot dem. Det är även mot de 

som de flesta övriga konsulter kolliderar mot. 

• Antalet interna kollisioner är anmärkningsvärt. De interna kollisionerna står för cirka 30 % 

av det totala antalet kollisioner. Dessa fel är av sådant slag att de inte borde finnas och det 

är upp till konsulterna själva att genomföra sin egenkontroll. 

• El är de som har minst antal kollisioner, dock kan det bero på att de har minst antal saker att 

visualisera BIM-modellen.  

•  

Diagram 11.2 
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11.3 Arkitekt 
11.3.1 Interna kollisioner 

Dubbelritat 3: 

Förklaring: Samma objekt har förekommit i dubbel bemärkelse, exempelvis WC-stol och bjälklag. 

Diskussion: (1) Konsult har laddat hem fel modell från PDS-systemet, vilket i sin tur leder till följdfel. 

(2) Modellen har reviderats/ritats av flera konsulter på en och samma gång, vilket har resulterat i 

dubbelritning.  

Missade objekt5: 

Förklaring: Parten har missat ett objekt, exempelvis: bjälklag, dörr, vägg armatur. 

Diskussion: (1) Bristfällig egenkontroll. (2) Bristfälligt informationsutbyte med övriga konsulter.  

Ritfel 4: 

Förklaring: Parten har ritat objekt som har antingen hamnat på fel plats, eller ritat objektet så som 

det är tänkt att se ut. 

Diskussion: (1) ”Snap”-funktionen som finns i Autodesk Architecture kan ha angivit en ”snap”-punkt 

som är felaktig, utan att konsult har upptäckt felaktigheten. (2) Planlösningen har blivit ändrad som i 

sin tur har påföljden att objektet ej längre är på rätt plats. (3) Tidsbrist har föranlett till felaktig 

modell vid samgranskning. 

11.3.2 K 

Fackverk 4: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med takkonstruktionen. 

Diskussion: (1) På grund av att takkonstruktionens z-höjd aldrig har bestämts sker kollisioner på 

regelbunden basis.  

Pelare 2: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med en stålpelare.  

Diskussion: (1) I aktuellt fall är det ingen fysisk kollision som har skett. Brist på beslut och 

kommunikation leder till att arkitektens yttervägg har hamnat fel i planet.  

11.3.3 V 

V-rör 3: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med ett ventilationsrör. 

Diskussion: (1) Bristfällig kommunikation leder till ritfel, vilket i sin tur leder till kollision.  

11.3.4 Särskilda kommentarer 
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Ingen kollision mellan A/VS samt A/E. Särskilt ska man beakta det faktum att arkitekten har under 

varje möte missat på något ställe att lägga in ett objekt, vare sig det behandlar exempelvis bjälklag 

eller vägg. En anledning kan förutom de som nämns under ”diskussion” vara att tilltron till att BIM-

programmet ska hitta alla fel är för stor, se även fälla 1 i kapitel 10.2.3 ”Faror med 

samgranskningsmötet”. 

11.4 Konstruktör 
11.4.1 Interna kollisioner 

Gradänger- Placering 3: 

Förklaring: Placeringen av gradängerna är ej till belåtenhet. 

Diskussion: (1) Brist på kommunikation internt leder till att felet aldrig korrigeras.  

Missade objekt 4: 

Förklaring: Parten har missat ett objekt, exempelvis: bjälklag, dörr, vägg, armatur. 

Diskussion: (1) Beslut om vem som har ansvaret för att justera felet har ej på ett tydligt sätt 

framförts. (2) Bristfälligt informationsutbyte med övriga konsulter.  

Pelare 3: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med en stålpelare. 

Diskussion: (1) På grund av att K/Betong och K/Stål är ritade av olika konsulter är informationsutbytet 

sämre. Resultatet leder till kollisioner så som stålpelare genom betongbjälklag.  

11.4.2 A 

Fönster/Dörr 4: 

Förklaring: Objekt har på ett eller annat sätt blockerat ett fönster eller en dörr. 

Diskussion: (1) Planlösningen har blivit ändrad som i sin tur har påföljden att objektet ej längre är på 

rätt plats. (2) Bristfälligt informationsutbyte med övriga konsulter. (3) Konsult använder fel modell 

från PDS-systemet, vilket i sin tur leder till följdfel. 

Tak- Konstruktion 4: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med takkonstruktionen. 

Diskussion: (1) På grund av att takkonstruktionens z-höjd aldrig har bestämts sker kollisioner på 

regelbunden basis. 

Väggar- genomgående 2: 

Förklaring: Objekt har på ett eller annat sätt genomskurits av en vägg, exempelvis i längdled eller 

vinkelrätt emot. 

Diskussion: (1) I aktuellt fall är det ingen fysisk kollision som har skett. Brist på beslut och 

kommunikation leder till att arkitektens yttervägg har hamnat fel i planet. 
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11.4.3 Särskilda kommentarer 

Kollision har även skett mot alla installatörer (V, VS, E) vid håltagning.  

Håltagning (3+2+2): 

Förklaring: Konstruktion har av okänd anledning ej gjort en håltagning. 

Diskussion: (1) Brist på kommunikation. (2) Tidsbrist. (3) Utifall det faktum att väggen redan är 

gjuten, ligger det då på den installatör som kollision sker med, att anpassa sina ritningar efter 

konstruktören.  

11.5 V-projektör 
11.5.1 Interna kollisioner 

V-rör 3: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med ett ventilationsrör. 

Diskussion: (1) Många interna kollisioner sker då utrymmena där dragning sker ej är 

bestämda/begränsade. (2) Den som har ansvaret för ventilationskanalerna och därtill den person 

som deltar på samgranskningsmötet, är inte den person som ritar, då det är en inköpt konsulttjänst 

från ventilation.  

11.5.2 A 

Tak- Huv 2: 

Förklaring: Huv har ej varit tillfredställande placerad. 

Diskussion: (1) En miss i projekteringen har lett till att en huv har blivit placerad precis framför ett 

större fönsterparti. Inget direkt problem. 

Undertak 4: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med undertaket. 

Diskussion: (1) Ingen bestämd höjd på undertaket har fastslagits. (2) För litet utrymme för kanalerna 

har givits, vilket har lett till flertalet revideringar.  

Väggar- Genomgående 3: 

Förklaring: Objekt har på ett eller annat sätt genomskurits av en vägg, exempelvis i längdled eller 

vinkelrätt emot. 

Diskussion: (1) Konsult har laddat hem fel modell från PDS-systemet, vilket i sin tur leder till 

följdfel.(2) Brist på kommunikation mellan konsulterna.  

11.5.3 K 

Balk 2: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med någon form av balk. 

Diskussion: (1) Se förklaring för kollision V/A: Undertak. 



49  

Bjälklag 3: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med ett bjälklag. 

Diskussion: (1) Problem vid kanaldragning på nystartade projekt och byggdelar. (2) En viss 

överdimensionering från början resulterar i kollisioner. 

11.5.4 Särskilda kommentarer 

Ingen kollision mellan V/E, däremot erhålls kollision E/V. Kollision med VS: beslut om vems ”fel” det 

är kan ej tas, därav placering under VS-projektör. 

11.6 VS-projektör 
11.6.1 Interna kollisioner 

VS-rör 5: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med värme och sanitetssystemet. 

Diskussion: (1) Komplexiteten på värme- och sanitetsrören leder till flertalet kollisioner. (2) Brist på 

kommunikation från övriga konsulter som är av stor betydelse för VS-projektörens system. 

11.6.2 A 

Fönster/Dörr 4: 

Förklaring: Objekt har på ett eller annat sätt blockerat ett fönster eller en dörr. 

Diskussion: (1) I den här kategorin är det ”enbart” estetiska kollisioner.  

Väggar- Genomgående 2: 

Förklaring: Objekt har på ett eller annat sätt genomskurits av en vägg, exempelvis i längdled eller 

vinkelrätt emot. 

Diskussion: (1) Konsult har laddat hem fel modell från PDS-systemet, vilket i sin tur leder till 

följdfel.(2) Brist på kommunikation mellan konsulterna. 

11.6.3 K 

Balk 4: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med någon form av balk. 

Diskussion: (1) Vattenledningarna är begränsade i sin utformning då tryckfall med mera måste tas i 

beräkningarna på ett helt annat sätt än vad ventilationskanaler måste göra. (2) En viss 

överdimensionering från början resulterar i kollisioner. 

Bjälklag 2:  

Förklaring: Objekt har kolliderat med ett bjälklag. 

Diskussion: (1) Se förklaring för kollision V/K: Bjälklag. 

Fundament 3: 
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Förklaring: Objekt har kolliderat med ett fundament. 

Diskussion: (1) Brist på kommunikation. (2) Information från samordnare har inte framkommit på ett 

tydligt sätt. (3) Felet har upplevts som ett smärre fel. 

Pelare 2: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med en stålpelare.  

Diskussion: Se förklaring för kollision VS/K: Balk. 

11.6.4 V 

V-rör 3: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med ett ventilationsrör. 

Diskussion: (1) På grund av båda parters komplexitet inträffar flertalet kollisioner. (2) Avsaknaden av 

slutgiltiga beslut drabbar helheten på systemet, vilket kan leda till överdimensionering. 

11.6.5 Särskilda kommentarer 

Ingen kollision med E. 

Särskilt ska man beakta det faktum att värme- och sanitetsprojektören under samtliga möten haft 

interna kollisioner. En anledning (som vi även berört ovan) kan vara att på grund av projektörens 

komplexa arbete, där man måste ta hänsyn till ett helt system, skjuter man från höften och 

överdimensionerar ledningarna och placerar ut dem på ett i stunden godtyckligt sätt. 

11.7 El-projektör 
11.7.1Interna kollisioner 

Armatur- Placering 5: 

Förklaring: Armaturerna är ej rätt placerade.  

Diskussion: (1) Ingen bestämd höjd på undertak och piazza har fastslagits.  

11.7.2 A 

Undertak 2: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med undertaket. 

Diskussion: (1) Ingen bestämd höjd på undertaket har fastslagits. 

11.7.3 V 

V-rör 3: 

Förklaring: Objekt har kolliderat med ett ventilationsrör. 

Diskussion: (1) Bristfällig kommunikation leder till ritfel, vilket i sin tur leder till kollision. 

11.8 VS 
VS-rör 2: 



51  

Förklaring: Objekt har kolliderat med värme och sanitetssystemet. 

Diskussion: (1) Bristfällig kommunikation leder till ritfel, vilket i sin tur leder till kollision. 

11.8.1 Särskilda kommentarer 

I ”armatur- placering” ingår även kollision mellan E/K (armaturer som har gått igenom bjälklag).  
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11.9 Kommunikation 
Kommunikation är a och o för ett gott slutresultat oavsett bransch/ämne. För projekteringsgruppen 

är det inte enbart vid de sammankallande mötena som projektörerna utbyter information. Som 

nämnt tidigare består 25-40 % av en konsults tid av arbete med CAD- och BIM-program. Resterande 

tid går ut på att finna information och dela utbyta information. Informationen är såklart inte heller 

samlat på ett ställe. Inom företagen har alla en daglig intern kommunikation för att lösa uppgifter. 

Ständig kontakt med alla berörda parter i ett projekt är en förutsättning för att kunna genomföra sitt 

arbete. Alla är beroende av varandra på ett eller annat sätt som Sven Andersson, WSP, uttrycker det. 

Det går inte att enbart ha projekteringsmöten och samgranskningsmöten fortsätter Andersson116. 

Från intervjuerna framkom det att:  

Daglig kommunikation sker gentemot och mellan samordnarna (Anjobygg, Bravida, Tocoman). 

Anjobygg får ständigt frågor om tekniska lösningar och funktioner vilka man diskuterar med 

beställaren (en följd av partneringprojekt117). Vid större informationsutbyten gällande installationer 

samlas berörda parter hos Bravida för att diskutera lösningar och idéer. Möten mellan samordnare 

och beställare kan variera allt ifrån ett telefonsamtal till ett studiebesök118.  

Mellan arkitekt och konstruktör finns sedan tidigare ett bra samarbete. Då båda sitter nere i Malmö 

händer det minst en gång i månaden att man har ett avstämningsmöte för att följa upp 

progressionen av arenabygget. Mellan arkitekt och installatör diskuteras allt som oftast frågor som 

rör rumsbeskrivningarna. Mellan konstruktör och installatör diskuterar man allt som oftast frågor 

som rör håltagningar. 

Bland installatörerna är det varierad kommunikation. Mellan V och R sker ett ständigt utbyte då V 

köper ritandet av R. Något som däremot stod ut i intervjuerna var att el-projektören har väldigt lite 

utbyte med övriga aktörer. Ovanligt lite gentemot 2D-projektering konstaterar Jan Lindström, 

Grontmij. Anledningen till Det här anser Lindström vara att man har följt de riktlinjer som drogs upp 

på CAD-samordningsmötet119.  

Både Fastighetskontoret och Tekniska kontoret har en ständig dialog mellan projektörerna. 

Fastighetskontoret diskuterar systemlösningar, utformning av aggregat med mera ända ner till 

minsta detalj och fabrikat. Tekniska kontoret granskar och lämnar granskningssvar och har framför 

allt kontakt med arkitekten.  

                                                           
 

116 Intervju med Sven Andersson, WSP 080218 
117 Telefonintervju med David Persson, Anjobygg 080507 
118 Intervju med Sven-Ingvar Petersson, Fastighetskontoret 080328 
119 Intervju med Jan Lindström och Magnus Oscarsson, Grontmij 080418 
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12 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 
Vi har haft som mål med vårat examensarbete att svara på följande frågor: 

1. Hur fungerar BIM-projektering i praktiken?  

2. Kan man på ett godtyckligt sätt sammanställa aktörernas uppfattning om BIM?  

3. Hur ser framtiden ut för BIM?  

4. Finns det en, eller kan vi skapa en, heltäckande definition om vad BIM-projektering är? 

12.1 Hur fungerar BIM i praktiken? 
Med BIM-modell avser vi i detta kapitel den modell som framställs till samgranskningsmötena och 

med modell avser vi de modeller som respektive konsult utformar.  

12.1.1 Metod och arbetssätt 

Det du som aktör måste erhålla inför ett BIM-projekt, är (1) en uppfattning om vad BIM är och vad 

BIM-projekteringen kan ge för fördelar och nackdelar gentemot den traditionella processen. (2) Du 

måste se till att skapa tid för varandra eller se till att ta lite längre tid än vad som normalt är brukligt 

om det är er första projektering med BIM. (3) Satsa på utbildning. Utbildningen kommer ge en hög 

avkastning senare i projektet. (4) Med en ordentlig struktur är du halvvägs framme innan du påbörjar 

projektet. Med struktur menar vi (a) en väl genomförd BIM-manual och (b) en tydlig projektdatabas. 

Vid pilotprojektet bör aktören ta hjälp utifrån av kunnig personal inom BIM och CAD-samordning. 

Arbetsprocessen kräver en större insats i ett tidigt skede av processen av BIM-projektet.  Vid 

pilotprojektet bör man ha (1) en kunnig person inom BIM-projektering, som har ansvaret för 

detsamma. Alternativt kan man tillämpa den metod som Anjobygg har tillämpat vid Halmstad Arena. 

Det vill säga, en person som är BIM-ansvarig som tillsammans med projekteringschefen bildar ett 

par. (2) Tidigare 3D-erfarenhet är önskvärt. De inblandade parterna i Halmstad Arena anser den att 

tidigare erfarenheten har varit givande. (3) Ha en kontinuerlig kommunikation. Utöver 

projekteringsmöten och samgranskningsmöten bör man ha kompletterande möten i form av 

exempelvis avstämningsmöten.  

Under BIM-projektets gång måste en god egenkontroll genomföras vid ritandet och utformningen av 

konsultens modell. Under observationerna har flertalet kollisioner av samma typ förekommit. I och 

med att en löpande samgranskning av BIM-modellen utförs verkar det finnas en generell uppfattning 

att ”det löser sig senare”.  

Exempel; kollision mellan icke bärande vägg och ventilationskanal i kanalens längdriktning. 

Kollisionen är av den typen att konstruktören bör eller bort insett kollisionen. Om detta är en följd av 

en för hög tilltro till den teknik som BIM innebär kan vi inte yttra oss om.  

En god samordning genererar i att antalet fel i produktionen reduceras. NCC som mål med BIM-

projektering reducera kostnaderna med 30 %. Beakta att i byggbranschen är en reducering med 5 % 

av entreprenadsumman av stor betydelse. Alla berörda parter är övertygade att man minskar antal 

fel ute på byggarbetsplatsen. Dock tror man inte att man minimerar alla fel i dagsläget. 

 



54  

12.1.2 Samgranskningsmötet 

Jämfört med det traditionella samgranskningsmötet har det framkommit att BIM-

samgranskningsmötet är lättare, tydligare samt mer tidseffektivt. När erfarenheten har ökat med 

denna typ av samgranskning är vi övertygade att det inte finns något med den traditionella 

samgranskningen som är bättre eller mer effektivt och man kommer fråga sig varför man inte har 

projekterat med BIM tidigare.  

Vid pilotprojekt krävs att en BIM-ansvarig är närvarande, det vill säga en person som har ansvar för 

att sammanställa modeller, hitta kollisioner, samt att leda mötet (vilket kan göras i samarbete med 

projekteringschefen). En lämplig egenskap hos den BIM-ansvarige är att personen i fråga är kunnig 

inom både installation och bygg för att kunna sortera ut de väsentliga krockarna. Därutöver måste 

den ansvarige visuellt granska modellen, se kapitel 9.1.1 ”Sammanställning av modellfilerna – 

Jetstream v.5”. Att använda sig av en neutral person som BIM-ansvarig kan vara en god idé.  

För att få ett mer effektiv samgranskningsmöte bör var berörd parts ”ritare” samt 

samordnare/ombud/anläggare/handledare medverka. Via vypunkterna i BIM-programmet ser 

parterna vilka kollisioner som de berörs av. Synen av kollisionerna kan parterna själva göra, dock är 

det diskussionen mellan parterna som är grundpelaren vid mötet. Det är även i princip omöjligt för 

handläggaren att vidareförmedla all information som framkommer per kollision och möte. 

Brukarna och beställarna får med BIM-projektering en bättre inblick. I och med att 

samgranskningsmötet bygger på en typ av 3D-projicering, kan flera parter delta på mötet utan att det 

hämmar mötet. Fler människor kan även delta i och med att kunskapen och erfarenheten av att läsa 

och analysera ritningar inte längre är ”nödvändig”. 3D-projiceringen resulterar i en enklare förståelse 

för dig som person och yrkesman.  

Utvecklingsmöjligheter: 

Samgranskningsmötet kommer självfallet bli mer effektivt ju mer erfarenhet projektörerna har av 

BIM. Det vi anser man bör göra vid första samgranskningsmötet (där alla projektörer ska vara 

inblandade) är att gå igenom alla typer av kollisioner. Att gå igenom alla kollisioner är ingen idé, då 

genomgången skulle bli väldigt tidsödande. Att däremot studera vilka olika typer av kollisioner som 

uppstår ligger därmed som en bra grund för den fortsatta projekteringen. Projektörerna får även 

med denna typ av genomgång en bättre förståelse och en större kunskap om vad för fel som uppstår. 

Förhoppningsvis leder genomgången till en gemensam diskussion om hur den fortsatta 

projekteringen ska bedrivas. För den BIM-ansvarige är diskussionen ett bra komplement för att åhöra 

och analysera vilka typer av kollisioner som är av intresse för projektörerna. Det som idag orsakar 

flera kollisioner är att projektörerna inte har erhållit den vana som krävs för att projektera i 3D med 

intelligenta objekt. BIM-projektering kräver ett fullständigt engagemang. Projektörerna måste lära sig 

arbetssättet och metoden vid BIM för att minska antalet kollisioner. Det gäller att rita rätt, koppla 

rätt information till objektet samt att utföra en mer effektiv egenkontroll som vi diskuterade ovan. 

Annars får man följdfel vid dels samgranskningsmötet, dels vid kalkyleringen. 

12.1.3 Program 

Till en början bör parterna använda de program som ger störst påverkan på projektet, så som 

kollisionskontroll och kopplingen mellan modell och kalkyl. De övriga möjligheterna, exempelvis 

tidsplan (4D) och miljöanalyser, kan sedan byggas på efter hand i andra BIM-projekt då parten har en 

större kunskap.  
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BIM-programmen är inte i dagsläget fullt kompatibla med den teknik som krävs för att använda BIM 

”fullt ut”. Programmen för BIM måste bli mer anpassade enbart för BIM. I dagsläget känns det som 

att man använder 2D-program eller till viss del 3D-program som har uppgraderats till att klara BIM. 

För att få en effektiv process måste programtillverkarna satsa på program som bygger på intelligenta 

modeller. I Autodesk Revit känns det som att branschen är på rätt väg. Dock inte sagt att det är den 

väg branschen ska vandra. Som en tillfällig lösning, innan ett färdigutvecklat program som bygger på 

BIM i grunden kommer ut, ser vi att alla parter i projektet använder sig av samma programvara och 

version. Det ger en effektivare projektering, då många ”småfel” kan uppstå mellan de olika 

programmen och versionerna. 

Vi har tidigare förklarat hur konsulterna använder BIM-modellen som assistans vid utformningen av 

arenaprojektet, samt vilket program de använder och hur det fungerar att sammanställa 

kollisionerna, se kapitel 6.3. BIM-modellen är som tidigare beskrivet framställd till 

samgranskningsmötet, vilket som regel hålls varannan vecka. Det vi ser som en utvecklingsmöjlighet 

är uppdateringen av BIM-modellen. Konsulternas modeller uppdateras dagligen. Däremot blir BIM-

modellen lätt inaktuell, med alla dagliga revideringar och tillägg som uppkommer. Konsulterna har 

med respektive ritprogram, möjlighet att granska den uppdaterade modell med sitt eget ritprogram. 

Problemet med ritprogrammen är, som beskrivit ovan, ej utformade för 3D-projektering.  

Utvecklingsmöjligheten är således att man bör uppdatera BIM-modellen oftare och på så sätt 

effektivisera konsulternas arbete (då det blir mindre resurskrävande för ritprogrammet). Lägg märke 

till att ingen hänsyn behöver göras av/med/till kollisionskontroll. Vid arenabygget kan antingen 

Tocoman eller Anjobygg sammanställa modellerna och lägga ut på projektdatabasen på/med jämn 

basis.  

12.1.4 Fördelar: 

1. Ökad integrering – både för processen och programmen.  

2. Beställarna och brukarna får en större inblick med BIM. 

3. Med BIM-projektering ges möjligheten att utarbeta flera varianter av en lösning (exempelvis 

kalkyl) samt att analysera byggnaden ur flera perspektiv.  

4. Samordningen är effektiv.  

a. Kollisionskontrollen är ett utmärkt redskap som inte kan uppnås med den traditionella 

projekteringen. 

b. Tiden för samgranskningsmötet är kortare gentemot den traditionella processen. 

c. Man hittar fler fel på samgranskningsmötet. 

d. Uppföljningen av fel är markant förbättrad.  

5. BIM-projektering är ett utmärkt redskap för de som är nya inom byggsektorn. Som ny 

erhåller man en bättre helhetssyn, en bättre förståelse för hur system och kopplingar är 

utformade och hur de påverkar varandra. 

6. Med BIM minskar kostnaderna för: 

a. Produktionskostnaderna. 

b. Visualiseringen, vilket är en gratis biprodukt.  

c. Arbetsplatsplatskostnaderna, då prefabriceringen ökar. 

d. Underhåll vid förvaltningsskedet. 

 



56  

12.1.5 Nackdelar: 

1. BIM är avancerat. 

a. BIM kräver en gedigen datorvana.  

b. BIM medför ett generationsproblem. Den äldre generationen kan ha svårt att se 

fördelarna med BIM, då tekniken kan bli avancerad. 

c. BIM-programmen är i dagsläget inte fulländade. 

2. Tilltron till tekniken är för hög. 

3. Upplärningskostnaderna blir stora med BIM. 

4. BIM kräver projekt som är kostnadsbärande i dagsläget.  

5. BIM ställer höga krav. 

a. Kunskapen hos samordnaren måste vara stor. 

b. BIM-projekteringen kräver en större precision från första sekund.  

c. BIM medför dubbelritning och merarbete för vissa parter. 

6. BIM är mest inriktat mot byggsektorn. Dock är integreringen av installatörerna på god väg.  

7. BIM är dyrt. Det krävs en datorkraft som kanske inte mindre företag kan lägga ut. Detta kan 

innebära att företagaren blir tvingad att köpa in den konsulttjänsten eller avsäga sig 

uppdraget.  

12.2 Aktörernas syn på BIM 
Alla aktörer verkar vara mycket nöjda med BIM-projektering. Det som märks är att 

samgranskningsmötet är den gemensamma nämnaren för aktörerna. BIM-projektering är 

samgranskningsmöten enligt installatörerna, då de enligt egen utsago säger att de inte ser den 

förtjänsten som kopplingen mellan modell och kalkyl ger. Vidare är de flesta övertygade att de som 

vinner mest på BIM är entreprenör och beställare. Entreprenören tack vare kalkyleringens 

effektivisering, beställaren tack vare kvaliteten på bygget som med BIM förbättrat. BIM är bäst 

tillämpat på komplexa projekt i dagens läge och aktörerna är överens om att BIM är framtiden, men 

det krävs ett generationsskifte för att implementera BIM ordentligt i Sverige.  

12.3 Framtiden för BIM 
BIM är framtiden, utan tvekan. Allt eftersom kunskapen och vanan ökar ser vi att behovet av nya 

specialinriktade företag och yrken ökar. Behovet ligger till grund för att få en mer effektiv process. En 

ökning av utbildningar kommer ske i samband med att folk specialinriktar sitt yrkesliv mot BIM. Vi 

kommer i framtiden märka en utökning av litteratur och BIM-manualer kommer ersätta dagens CAD-

manualer på alla kommuner. Det finns väldigt lite som tyder på att ritningar kommer att ersättas 

inom den närmsta framtiden.  

I dagsläget ser vi ingen utväg än att ha ett större projekt, som kan bära de kostnader som 

uppkommer med implementeringen av BIM. För en effektiv implementering, måste beställarna 

efterfråga eller begära att BIM ska tillämpas. För att det här ska bli verklighet krävs att beställarna 

verkligen inser vad för nytta BIM-projektering gör för byggandet, både kostnadsmässigt och 

tidsmässigt.  

För framtiden ser vi ingen annat utfall än att BIM tillämpas på alla projekt, stora som små. Vare sig 

det rör sig om nybyggnadsprojekt, som om- eller tillbyggnadsprojekt. Vare sig det gäller 

husbyggnadsprojekt, som anläggningsprojekt. Bara utbudet av färdigställda projekt ökar kommer 
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BIM-projektering inom snar framtid slå igenom bland hela byggbranschen i Sverige. BIM går emot en 

framtid som innebär mer industriellt byggande med färdiga koncept.  

Programmen i framtiden kommer bli mer BIM-anpassade. Bland annat är Autodesk Revit en bra 

början på något som kommer bli mer omfattande framöver med nya och förfinade applikationer och 

funktioner. Exempelvis kommer kollisionskontrollerna i framtiden att förfinas. Programmet kommer 

att kunna automatiskt sålla bort de oväsentliga kollisionerna. Innan programmen har nått denna 

potential krävs det att branschen gemensamt drar upp riktlinjer om vad som anses som en oväsentlig 

kollision. De nya applikationerna och funktionerna kommer användas i en större omfattning i 

framtidens projektering och vara tillämpbara för alla parter i processen. 

Man talar idag om att efterfrågan på jobb inom byggbranschen håller på att avmattas. Trenden kan 

innebära en risk för implementeringen av BIM i Sverige. Det är få inom branschen som är villiga att i 

”blindo” satsa på en ny teknik, med en konjunktur som är osäker. BIM kräver ett projekt som kan 

bära upp de kostnader som den nya tekniken och metodiken innebär. Skulle konjunkturen hamna på 

en så låg nivå där entreprenörerna ”slåss” om jobben, finns det inte heller där kraft och pengar att 

satsa på BIM. Däremot tror vi att de företag som har vågat satsa på BIM innan lågkonjunkturen 

infaller har en stor chans att klara lågkonjunkturen bättre än de företag som inte har vågat ta steget 

över till BIM.  

12.4 Definition av BIM 
Vi anser att BIM är en arbetsmetod där man projekterar med intelligenta 3D-modeller som genom en 

effektiviserad samordning minskar antal kollisioner på arbetsplatsen vilket i slutändan leder till en 

ekonomiskt, funktionsmässigt och förvaltningsmässigt förbättrad byggnad. 

12.5 Sammanfattande slutsatser 
BIM kräver i nuläget stora och komplexa projekt som kan ta upp de merkostnader som uppkommer i 

och med övergången till BIM-projektering. Därefter när kunskapen är tillräckligt stor kan BIM 

appliceras på alla typer av projekt inom hela bygg- och anläggningsindustrin. När BIM involverar alla 

parter lika mycket kommer kvaliteten av samordningen vara vida överlägsen 2D-samordningen. För 

att underlätta implementeringen rekommenderas nya roller införs, som BIM-ansvarig, 

byggnadsmodellerare och modellmanager. Dessa yrkesutövare kommer att vara specialiserade på 

samordning, projektering och utbildning av BIM.  

Genom att anskaffa i tidigt skede en ordentlig kunskaps- och utbildningsgrund, där riktlinjer och 

struktur för processen dras fram, är man långt gånget innan BIM-projekteringen påbörjas. Det krävs 

en kompetens vid utförandet av BIM-projektering. Detta medför att en skicklig och BIM-samordnare 

ska medverka vid projekteringen. Denna person bör vara kunnig inom alla fackområden i 

byggbranschen. Till en början måste den kompetensen hämtas utifrån, dock ser vi att denna 

kompetens kommer att finnas inom företagen efter ett tags projekterande med BIM. I förlängningen 

kan det här innebära att projekteringschefen och den BIM-ansvarige är en och samma person. 

”Ritaren” bör medverka vid samgranskningen för att undvika den informationsförlust som sker 

mellan handläggare och ritare. Informationsförlusten ökar risken för fel i projekteringen kvarstår. 

Följden blir då att alla analyser tillämpas på ett icke korrekt sätt och ritarens förståelse för varför 

felen uppkommer förbigås.  
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Även om målet alltid har varit att alla parter skall jobba integrerat och mot ett gemensamt mål är vi 

inte riktigt där med traditionell projektering. BIM förändrar inte målet utan underlättar vägen dit.  

”BIM är inte till för att hitta den optimala lösningen, utan att hitta problematiken i lösningen som är 

vald” – Gustav Dolk 
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13 REKOMMENDATIONER 
 
13.1 Teori: 
Litteraturstudie 

Nyttan av en effektiv litteraturstudie har visat sig stor, dessvärre blev vår litteraturstudie lidande på 

grund av det ”magra” utbudet av litteratur med god kvalité som fanns vid inledandet av vårat 

projekt. Under projektets gång har flertalet böcker och forskningsrapporter publicerats. Under första 

året av 2008 har vi uppmärksammat hur intresset för BIM har ökat i media. Vid arenaprojektet har 

det framkommit ett stort intresse inom byggbranschen för denna typ av projektering. 

En mer detaljerad analys av BIM bör göras då tillgängligheten av litteratur och studier, som i stort 

förklarar nyttan med BIM, har ökat. Även studier som granskar BIM mer ingående och som belyser 

de nackdelar som BIM har,(det är inte enbart positivt). 

13.2 Praktik: 
Intervjuer 

Efter utförda intervjuer har vi erhållit följande erfarenheter utifrån vårat arbete: 

• Planera i förväg. Man kan inte förvänta sig att folk kommer anpassa sitt schema efter ditt. 

Var ödmjuk och tag hänsyn till att folk inom byggbranschen har ett pressat tidsschema. 

Genom att ha en god planering och framförhållning undviker man tidsbrist.  

• Börja med enskilda intervjuer. Har du ingen tidigare erfarenhet av att intervjua är det 

lämpligt att börja med enskilda intervjuer. Både din intervjuteknik och struktur kommer 

under projektets gång att förbättras. Enskilda intervjuer kan vara en god grund för att 

genomföra en gruppintervju. 

• Gruppintervju. Är rapporten formulerad som en utredande rapport, krävs förutom enskilda 

intervjuer även en eller flera gruppintervjuer. Fördelen är att du som intervjuare får ett 

större perspektiv än vad intervjupersonerna ger vid en enskild intervju. En lyckad 

gruppintervju resulterar i en livlig diskussion som ger något till alla parter. 

Observationer 

Observationerna har varit till stort gagn för projektet och oss personligen. Att på nära håll se hur 

samgranskningsmöten går till har resulterat i en personlig utveckling som yrkesmän.  
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Figur B1 Figuren visar en principskiss över hur Bilaga 1 ska läsas av  

BILAGA 1 – OBSERVATIONSSAMANSTÄLLNING FRÅN 

SAMGRANSKNINGSMÖTENA 
För mer information om hur kollisionerna kontrolleras och sammanställs, se kapitel 
9.1.1 ”Sammanställning av kollisionerna – Jetstream v.5”.  Följande tabell är en 
sammanställning på vilka kollisioner som har påträffats under mötet. Figur B1 visar 
hur man ska utläsa diagrammet och numreringen följer följdgången.  
 

1. Den övre raden anger under vilken aktör som kollisionen har påträffats under 
mötet.  

2. Kolumnen till vänster anger vem som respektive aktör har krockat med och  
3. vilken sorts typ av kollision som har skett.  

 
Datumen anger under vilket möte kollisionen ägde rum. X markerar en klar kollision. 
O markerar när vi ej har kunnat fastställa vems orsak kollisionen ägt rum. Kollision 
mellan en betongbalk som kolliderar mot ett glasfönster som en kollision mellan 
K/A. Kollisionerna förklaras mer i detalj nedan.  

 
 



 

 

Kollisionsbetäckning  
Armatur Fönster/Dörr Pelare Undertak 
Balk Gradänger Placering av rör V-rör 
Bjälklag Gradänger- Placering Ritfel VS-rör 
Dubbelritat Håltagning Tak- Balk Väggar- Genomgående 
Fackverk Kanalisation Tak- Huv Väggar- Allmänt 
Fundament Missade objekt Tak- Konstruktion Väggar- Betong 
 
Kollisioner som kräver en mer ingående förklaring 
Dubbelritat: Part har fått med dubbel uppsättning av ett objekt (så som WC-stol, 
bjälklag, undertak) i sin modell.  
Fundament: Kollision specifikt mellan VS/K. 
Fönster/Dörr: Ett objekt blockerar, skymmer en öppning så som ett fönster, en dörr 
eller en öppning av något slag.  
Gradänger- Placering: Gradängerna är ej placerade på rätt höjd. 
Missade objekt: Endera part har missat att få med sig ett objekt i sin respektive 
modellfil.  
Ritfel: Endera part har ritat fel. Möjliga fel: objektet har felaktig geometri (höjd, 
bredd, längd) eller objektet är felplacerat.  
Tak- Huv: Kollision där en huv var placerad framför ett synligt fönster. 
Tak- Konstruktion: Kollision mellan takkonstruktionen (takbalk/yttertak) 
Väggar- Genomgående: Kollision med vägg där väggen antingen har löpt vinkelrätt 
parallellt med kollisionsobjektets yta. 
Väggar- Allmänt: Kollision med en icke bärande vägg. 
Väggar- Betong: Kollision med en bärande vägg. 
 



 

 

 

Sammanställning A K 
14-feb 

13-
mar 

27-
mar 

10-
apr 

08-
maj 14-feb 

13-
mar 

27-
mar 

10-
apr 

08-
maj 

A                     

Dubbelritat X   X X             
Fönster/Dörr   X     2X X X 4X 4X   
Missade objekt 3X O X X X X         
Ritfel 5X 2X 2X X 2X           
Tak- Huv                     
Tak- Konstruktion     X     O 2X O X O X 
Undertak   O     X           
Väggar- Allmänt                     
Väggar- 
Genomgående               O O   

                      

K                     

Balk               X   X 
Bjälklag X           X       
Fackverk X O   O O X     X     
Fundament                     
Gradänger X                   
Gradänger- 
Placering               X X X 

Håltagning                   X 
Missade objekt           X X X X   
Pelare     O O   3X     X X 
Väggar- Betong   X         X X     
                      

V                     

Håltagning             X X 4X   
Ritfel                     
V-rör   X   X X         X 
                      

VS                     

Dubbelritat                     
Håltagning                 2X 3X 
Placering av rör                     
VS-rör                   X 
                      

EL                     

Armatur                     
Håltagning               X 5X   
Kanalisation X                   
                      

 



 

 

 

Sammanställning V VS 
14-feb 

13-
mar 

27-
mar 

10-
apr 

08-
maj 14-feb 

13-
mar 

27-
mar 10-apr 

08-
maj 

A                     
Dubbelritat                   X 
Fönster/Dörr             X X X 2X 
Missade objekt                     
Ritfel                     
Tak- Huv X X                 
Tak- Konstruktion       X             
Undertak 2X X   7X X X         
Väggar- Allmänt 2X               2X   
Väggar- 
Genomgående X X   2X     X   X   

                      

K                     
Balk   2X     X X X X X   
Bjälklag 2X     X X 3X X       
Fackverk                     
Fundament           8X X   100X   
Gradänger           X         
Gradänger- 
Placering                     

Håltagning                     
Missade objekt                     
Pelare           X     3X   
Väggar- Betong                     
                      

V                     

Håltagning                     
Ritfel                 X   
V-rör X X X     X   2X 9X   
                      

VS                     
Dubbelritat                 2X   
Håltagning                     
Placering av rör           X X       
VS-rör   3X       X X X X X 
                      

EL                     

Armatur                     
Håltagning                     
Kanalisation                     
                      

 



 

 

 

Sammanställning EL 
14-feb 

13-
mar 

27-
mar 

10-
apr 

08-
maj 

A           
Dubbelritat           
Fönster/Dörr       X   
Missade objekt           
Ritfel           
Tak- Huv           
Tak- Konstruktion           
Undertak X 2X       
Väggar- Allmänt           
Väggar- 
Genomgående           

            

K           
Balk       X   
Bjälklag           
Fackverk   X       
Fundament           
Gradänger           
Gradänger- 
Placering           

Håltagning         X 
Missade objekt           
Pelare X         
Väggar- Betong X         
            

V           

Håltagning           
Ritfel           
V-rör X 2X X     
            

VS           
Dubbelritat           
Håltagning           
Placering av rör           
VS-rör X     2X   
            

EL           

Armatur X 2X X 4X X 
Håltagning           
Kanalisation           
            

 



 

 

BILAGA 2 – INTERVJU MED SVEN ANDERSSON, WSP 
Sven Andersson, Biträdande handläggare på WSP 
080218, 10.00-12.00. Plats: Jungmansgatan 10, Malmö. 
 
Sven Andersson kör en kort presentation av hans syn på BIM: 
BIM, det vill säga att all information finns i modellerna. Byggprojektering har inte så 
mycket information knutet till modellen. Det konstruktion har (i projekt Halmstad 
Arena) är enbart stål och betong och det är inte mycket information knutet till dessa 
element och detaljer. Det är bara dimensioner egentligen. Sven menar att 
konstruktion förmodligen har den minsta delen. 
Arkitekterna har mycket information så som väggskikt, dörrplacering, ytskikt med 
mera. Det vill säga mycket mer information i sin modell. Även installatörerna har 
mycket information knutet till sina modeller.  
Byggprojektörer har inte lika mycket information. Men man får ut mängder. 
Entreprenörerna får ut mycket med mängdberäkningarna. I sina kalkyler får man 
redan från början en mer exakt kalkyl än vad man skulle få annars, det vill säga den 
traditionella byggprocessen.  
 
Vilka har ansvar för Halmstad Arena på WSP? 
Bertil är handläggare, Sven är biträdande handläggare. Det var inte planerat att Sven 
skulle vara med. Men med anledning av ett avhopp, och att Sven hade tidigare 
erfarenhet av Tekla fick Sven hoppa in i projekt Halmstad Arena.  
Hur länge har WSP använt sig utav BIM? 
Vad Sven vet är Halmstad Arena det första projektet. Kanske har man använt sig 
utav BIM vid något annat projekt någon annanstans i landet. Men man har använt sig 
utav 3D modeller väldigt länge. Mycket som har 3D-projekterats har skett i program 
så som Tekla. I Tekla får man minsta detalj, koppling, till och med ner till minsta 
bult.  
När började ni med Halmstad Arena?  
Det var för 2 år sedan som systemhandlingarna påbörjades. Projekteringen 
påbörjades i höstas, efter semestern 2007 (detaljprojekteringen). 
Hur ser framtiden ut med tidsplanen?  
Man skall bygga från hus A (arenan) till hus D (extra ishall). Den tyngsta biten ligger 
på hus A. De andra husen är relativt enkla att projektera. Snart börjar konstruktion 
med takdetaljerna. På WSP är det alltid två man som sitter med Halmstad Arena. ”Vi 
behöver mer folk, precis som alla andra företag inom branschen. Både 
nyutexaminerade och personer med erfarenhet”. Allt som allt kommer det ungefär 
gått ett år som man har hållit på med detaljprojektering. 
Vad har ni haft som mål med BIM-projektering?  
BIM är framtiden. Det är dit vi alla skall vandra. NCC satsar hårt på BIM-
projektering. För att hänga med i byggbranschen måste man börja använda sig utav 
BIM. WSP har som policy att WSP skall vara outstanding. Vi är ett av de största 
konsultföretagen i Sverige.  
När hörde du talas om BIM?  
Det var egentligen inte förrän under 2007 som BIM kom ut i media som Sven 
uppfattat det. 



 

 

Vilken var den utlösande faktorn? 
Det var väl någon som har bestämt sig. Mycket ska man tacka Tocoman för. De har 
drivit projekteringen. Tack vare dem har man börjat med arenaanläggningar.  
Vad är det för projekt som gör BIM lönsamt? 
Förmodligen bara större projekt, med en kostnad på ca 100 miljoner. Men allt är  
relativt. Bostadshus är rent och enkelt. För att kunna dra nytta utav alla fördelar med 
BIM måste det vara komplicerat för att skapa den största vinningen. Men Halmstad 
Arena är WSPs första projekt så det är svårt att se just nu (18/2). Man måste ha en 
känsla om vad som kan vara ”bra”, precis som David Persson säger. Det är här vi 
måste vinna tid, här kan vi förutse kollisioner. Men vi som konsulter har även ansvar, 
vi ska göra mindre fel i handlingarna med den nya tekniken. 
Har ni hittat några större fel hitintills?  
Bygget har precis börjat. Vi har ett facit men än så länge har det inte hänt så mycket.  
Hur var samgranskningsmötena innan BIM, gällande tider och sånt?  
Alla konsulter plottade ut samgranskningsritningar. Alla planer och olika vyer. Varje 
konsult hade en egen färg och allt var såklart i 2D. Problemet med detta är att ”se den 
tredje dimensionen”. Oftast var det undertaken som inte räckte till. Kanaler och 
stegar i korridoren kanske redan var utritade och fick som följd att man var tvungen 
att sänka undertaket och detta får senare konsekvenser med arbetsutrymme med 
mera. Just undertaken har vart ett av de större problemen i Halmstad Arena. Nu kan 
man ju se om utrymmet är tillräckligt. Det här var ju såklart svårare att se i 2D. Den 
18/2 var det Svens andra samgranskningsmöte. Det första skedde innan jul men då 
var det bara arkitekt och konstruktion som granskades. Installatörerna kom in senare, 
avslutar Sven.  
Vem tjänar mest respektive minst med BIM-projektering? 
Det vet jag inte. Konstruktion har den minsta biten. Vi borde tjäna minst eller bland 
de som tjänar minst. Men allt hänger på arkitekterna. Om arkitekterna hamnar i 
tidsnöd så hamnar alla i tidsnöd. Alla utgår först och främst från arkitekternas 
ritningar. Men det är svårt att se vem som tjänar mest just nu, det gäller precis som 
förut att ha en känsla. 
Är det mer eller mindre arbete nu i och med BIM?  
I början är det såklart mer! Sven har tidigare kört Tekla, så han är mer van vid tänket. 
Men som allt annat är det problem och svårigheter i början med ett nytt tankesätt. 
Det gäller att lägga upp en tydlig struktur. Konsulterna har därför bland annat olika 
cad-manualer som styr upp vad filer ska heta med mera. Det är lite förberedelser men 
jävligt enkelt om man ska ändra detaljer.  
Vilka manualer använder ni er utav vid projekt Halmstad Arena?  
Det är för närvarande två stycken manualer vi använder. Den första är en cad-manual 
utarbetat av beställaren, i detta fall Fastighetskontoret. Den andra är också den en 
cad-manual. Den är utarbetad av Anjobygg.  
Vem äger materialet?  
Till slut är det beställaren. WSP har som beställare Anjobygg som i sin tur har 
Halmstad kommun som beställare.  
Det är ingen skillnad mot traditionell lagstiftning (?).  
Det som är den stora skillnaden är att PDS servrar har slagit igenom stort de senaste 
fem, sex åren. Allt material är samlat på en och samma plats. Förr i tiden e-postade 
man handlingar och ritningar. Sven har just nu fyra stycken olika servrar han arbetar 
med, där var och en ser olika ut.  
Har byggprocessen ändrats gentemot traditionell byggprocess i och med BIM?  
Både ja och nej. Under Svens 30 år i byggbranschen har samhället förändrats. Förr 



 

 

var det mycket platsgjutet, nu är 90 % prefab. Detta har konsekvenser att det är 
genast mycket renare på arbetsplatsen. Anledning är att på sistone har mycket energi 
lagts på arbetsmiljö, energihushållning. 
Är ni som konsulter beroende av varandra?  
Både och. Just nu är konstruktion beroende av hur ventilationsingenjören drar 
ventilationen. Väggarna ska påbörjas nästa vecka (9) och då behöver snickarna ute på 
arbetsplatsen veta vart hålen skall sitta så de kan göra gjutformarna. Detta är ingen 
större beräkning men hålen måste som sagt vara utsatta på ritningen. Som sagt, alla 
är beroende av varandra på ett eller annat sätt. 
Har ni ofta interna möten?  
Ja, idag (18/2) har konstruktion möte med arkitekten. En sorts avstämning om hur det 
ser ut just nu. Det går inte att enbart ha projekteringsmöten och 
samgranskningsmöten.  
Hur ofta har man möten?  
Minst en gång i månaden har man diverse möten, men beroende på hur läget ser ut 
kan detta ändras.   
Vart är konsulterna lokaliserade?  
I Malmö är det enbart konstruktion, arkitekt och Tocoman. Alla andra är i Halmstad. 
Hur ligger tidsplanen till?   
Det är ingen katastrof, men det är såklart pressat. I dagsläget finns det inte några 
projekt som inte är pressade. Just nu sitter Sven samtidigt med två andra projekt. 
Skulle man enbart sitta med Halmstad Arena hade läget vart förhållandevis lugnt. 
Men det saknas som sagt folk. 
Hur har de nya energireglerna påverkat konstruktion?  
Det är bara mer att göra. Just för Halmstad Arena är det inte något som konstruktion 
har hand om.  
Hur fungerar era programvaruuppdateringar?   
Även om WSP är ”ledande” släpar de efter med programversionerna för att inte 
drabbas av barnsjukdomar. Nu sitter Sven med ADT 2007. 
Varför skall väggarna inte vara högre än fem meter? 
Väggar som är högre än fem meter är dyrare att gjuta (kr/m2) och de ger ett större 
formtryck. I och med detta så vill David Persson veta hur många väggar det är som är 
högre än fem meter. 
Hur ritar ni i AutoCAD?  
De ritar som vanligt i ADT men det finns tillämpningsprogram som Cad-Q har 
skapat med alla element som konstruktion har behov av. Konstruktion har sin databas 
och arkitekten har sin specifika databas. Modellerna innehåller info som exempelvis 
dimensioner, massa, area med mera. Sven tror inte att man ser kopplingarna i ADT 
men när man ritar i Tekla så syns bultar och fotplåtar. Dessa dimensioneras för hand 
och sedan finns det en massa modeller som går att anpassa efter hand. Mycket går 
genom mallar och snabblistor, både ritningsmässigt och beräkningsmässigt. Det går 
ej att sitta och lusräkna allt. Man väljer ut den värsta balken och räknar på denna. 
Därefter väljer man den dimensionen för resterande balkar (till en viss gräns som 
väljs av konstruktören). Man vill inte för många litteran.  
När ni samverkar med UE, vilken typ av information (2D/3D/BIM) utbyter ni 
med varandra? 
Den informationen som utbyts är 3D-modellen, och det är i formatet dwg. 
Om man reviderar en ritning är det enbart att byta fil?  
Man laddar helt enkelt bara ner exempelvis arkitektens ritningar och x-refar in dem i 
modellen. När man öppnar filen så uppdateras den automatiskt. Det handlar om 



 

 

kommunikation. Man måste ju visa på något sätt vad det är som är reviderat. Detta 
kan göras med moln eller på något annat sätt som beskriver vad som har hänt. Det 
går ej att leta igenom ritningen själv.  
Läggs allt upp på PDSen?  
Jag lägger upp mina grundmodeller på PDSen och sedan går det ut en e-post klockan 
05.30 om nya modeller. Ritningarna som sedan läggs upp är i PDF-format. Dessa 
ritningar blir granskningsritningar för att sedan bli bygghandlingar. Dessa ritningar är 
de enda handlingar som WSP har fulla ansvaret för. 
 
Genomgång utav hur Sven Andersson använder ADT: 
I ett projekt utgår man i regel från en palett som kallas Project Browser. I Project 
Browser finns fyra flikar: Project, Constructs, Views, Sheets. Under Project 
återfinner man allmän information om projektet så som namn, plats, nivåhöjder på 
våningar med mera. Under Constructs ligger modellen, som är uppdelat på 
konsultnivå (A,K,EL) enligt styrmanualen. I filerna under fliken Views lägger man 
in alla mått och dimensioner, så kallad litterering. Allt baseras på externa referenser. 
Ritningarna i Views skickas aldrig. Det är enbart den rena modellen (som ligger i 
Construct). Under Sheets skapar man alla ritningar.  
”Det är lite meckande innan man får struktur på hur Project Browser ska användas”.  
 
Är det vanligt att ni delar upp grundplattan, är det enbart för att kostnaderna 
skall vara små?  
JA. Mycket slöseri annars. Fundamenten är 2,5-3 m breda, 0,5 tjocka. Där man anser 
kunna gjuta ihop formarna, detta får man göra ute på arbetsplatsen. Upp till 
snickarna, alltså en produktionshistoria. En sak som är aktuellt i projekt Halmstad 
Arena är att i alla duschutrymmen så skall anliggande element vara i betong. Detta är 
ett krav från kommunen. Även en praktisk del i det hela då det underlättar infästning 
av bänkar och dylikt.  
Sven Andersson forsätter berätta om ADT: 
Du lägger in alla plan på ”nollnivå” det är däremot i Project Navigator som du sedan 
ställer in var du ska ha dina plan (z-led). Något som gör Sven konfunderad är att vid 
Hus B försvinner fundamenten i när han går över till 3D vy. Dock är väggarna är 
kvar.  
 



 

 

”Något man märker är att vid 3D-modellering har de äldre lite mer problem att förstå 
programmen. Men problem händer alltid, alla gör fel. Någonting man måste göra vid 
sin konstruktion av väggar och modellering av fundamenten är att alla andra 
konsulter har gjort rätt. Det är en förutsättning man måste göra för att kunna arbeta 
på ett bra sätt”.  
 
I Tool Palette: Här hämtar du alla väggar, balkar och övriga element du vill använda. 
Alla konsulter har olika paletter, beroende på vad du vill använda och har nytta av. 
För WSP är paletten framtaget av CAD-Q. Man kan dock göra sina egna objekt om 
man vill. Det är inte så svårt. Ritsättet är enligt mottot ”sätt ut först, rita rätt efter”.  
 
Tycker alla att BIM är positivt?  
Ja.  
 
 
 



 

 

BILAGA 3 - INTERVJU MED JAN LÖVGREN & SVEN ANDERSSON 
Sven Andersson, Biträdande handläggare och Jan Lövgren, Avdelningschef på WSP 
080226, 10.00-12.00. Plats: Jungmansgatan 10, Malmö. 
 
Är Halmstad Arena det första projektet med denna dignitet? 
Jan, nej det är det inte. Kirsanstad Arena, sen har WSP använd sig av det i övriga 
landet, men jag vet inte om det har kommit till några praktiska projekt. De har kört 
ett fullskalligt projekt fram till förfrågningsunderlag inklusive samgranskning i 3D. 
Även där har Tocoman varit med. WSP byggprojektering i Malmö kom in på BIM 
tack vare Tocoman. 
Har ni dragit någon nytta med Kristianstad Arena? 
Jan, o ja, vi har använt mycket av det i kommande projekt i Sundsvall, det är också 
ett Arena projekt. 
Beror det på att det är lönsamt? 
Jan, tror inte att det beror på det. Utan att det är ett önskemål ifrån beställaren. NCC 
kräver i stort sätt 3D modellering i stort sätt alla deras projekt. I södra regionen för 
vår del har vi blivit frälsta i BIM. Det var önskemål ifrån NCC att detta projekt skulle 
projekteras i 3D och BIM. 
Vad har du Jan för befattning och din roll i Halmstad Arena? 
Avdelningschef, jag var den på WSP som var med och drog igång projektet, 
idéfasen. Tillsammans med Anjobygg lanserade vi projektet tillsammans med Sven-
Åke på Tocoman och Krister Blomqvist på numera Tengbom, men förut på WSP. 
Sen plockade Anjobygg in installatörer. Och då gjorde vi ett anbudsförslag, i 
tävlingen som Halmstad Kommun hade. Sedan låg Halmstad Arena still i 1,5år. 2005 
gjorde vi idé och tävlingen. 2006 trodde man på det och började förhandla och hösten 
2007 drog projektet igång. 
Varför började WSP med BIM? 
BIM är en vidareutveckling med det vi har gjort i Tekla i ganska många år. Men det 
är bara det att man har samlat på sig lite mera material och även andra kompetenser. 
Och fördelen med Tekla har vi på WSP sätt i 10år. Sen att det inte har funnits 
verktyg för övriga material och kopplingar till andra installatörer. Men på industri 
sidan har de kommit väldigt långt med detta. Kopplingen mellan 3D och PDMS.  
Informationerna har funnit länge i modellerna men man har inte haft någon 
nytta av dessa? 
3D projektering i stål har vi gjort under lång tid, Tekla har en sådan funktion att alla 
material och uppgifter finns. Bl.a. kan man styra valsverk. T.ex. Arlanda har 
projekterats på ett sådant sätt. Men övriga delar som betong har inte alls kommit lika 
långt. Men nu har ADT kommit långt och har nästan allt som Tekla har. Redan på 
R14 har man pratat om 3D modellering men det är inte förens nu som det har 
kommit igång. 
Kan modellen innehåla information om t.ex. armeringsmassa i betong? 
Betong kan innehålla information om armeringsmassa, men där är vi inte lika långt 
framme och hanteringen är inte lika enkel som med stål. 
Hur mycket av informationen i modellerna använder ni er av, eller är det bara 
Anjobygg som har användning för detta? 
Sven, framförallt Anjobygg som använder det till kalkyler. Så vi plockar inte ut 
något ifrån ritningarna. 
Jan, vi levererar och sedan är det någon annan som får utnyttja.  



 

 

Finns all information i modellerna eller är det någonting ni måste lägga till 
efterhand? 
Cad-Q har färdiga indatabaser som man hämtar betongbjälklag som man sedan anger 
hur lång och tjock den skall vara. Sedan om den är ny eller prefab måste anges. 
Vad har du, Jan, för uppfattning om BIM? 
Det är ju exakt det vi har gjort med stål, men nu då även med andra material. Det är 
på det har sättet som vi skall projektera i, helt klart. 
Skillnaden mellan BIM och traditionell? 
Man kan samordna det på ett annat sätt. Men också den informationen som kommer 
fram i modellen till kalkylering och senare förvaltning. Det är på senare år som man 
har haft redskapen för detta för att få det att fungera. Man vet alla mängder och kan 
lägga upp ett underhållningsprogram för byggnaden.  
Vem har äganderätten över modellerna? 
Kontrakts fråga om vem det är som äger modellerna. Beställaren måste vara 
medveten om vem det är som äger modellerna. Konsulterna måste värdera om det är 
något de kan släppa iväg eller om det kan vara till nytta senare för företaget. 
Konsulterna har möjlighet att ändra i varandras ritningar, men detta är ej tillåtet. 
Skede upphandlingen på något annat sätt nu när projektet skall använda BIM? 
Upphandlingen av WSP skiljer sig inte från traditionellt byggande.  
Vad är det ni levererar och vad använder ni er av för format? 
Allt som levereras är i DWG. WSP leverera enbart en modell som är rätt utförd sen 
är det gör inte vi vidarekopplingen, sen är det Tocoman som sammanställer.  
 
 



 

 

BILAGA 4 – DAVID PERSSON, ANJOBYGG 
David Persson, biträdande projekteringschef på Anjobygg 
080305, 13.00-14.30. Plats: Arbetskontoret Halmstad Arena, Sannarp. 
 
Introduktion: David Persson är den person på Anjobygg som har mest kunskap om 
BIM-projektering. Halmstad Arena är det första projekt som både han och Anjobygg 
projekterar fullt ut i BIM.  

Inför Halmstad Arena/Generella frågor 
Vad har du för befattning på projekt Halmstad Arena? 
Biträdande projekteringsledare 
Hur länge har du jobbat på Anjobygg? 
David har arbetat på Anjobygg i ett år. Tidigare har han arbetat två år på GF Konsult 
och under tio år hos PIAB i Göteborg som konstruktör. Hos PIAB var han även 
datoransvarig. Det var inte sagt från början att han skulle vara med på projekt 
Halmstad Arena från första början. Anjobygg insåg snabbt att projektet var för stort 
för att projekteringsledaren Stefan Valdusson själv skulle ha huvudansvaret, då han 
också har andra projekt på gång. Det finns inga direkta roller mellan Stefan och 
David, utan med en god samordning mellan dessa sköter de själva ordningen.  
När hörde du talas om BIM för första gången, när var din första kontakt med 
BIM?  
3D-projektering har funnits länge. Men BIM som ord hörde David först vid ett 
seminarium. Det var tal 2002 men datorkraften var inte tillräcklig då. I dagens läge 
har man datorkraften, och användningen går väl. Detta är något man märker i 
projektet. Man ligger långt fram. NCCs ledning talar mycket i BIM-termen men utan 
att kanske veta vad BIM står för. Definitionen av BIM varierar mycket. NCC talar 
allt som oftast om 3D-projektering men säger BIM (vilket inte är korrekt). Ledningen 
är nog inte lika långt fram som de vill tro eller påstår.  
Hur gick er utbildning till? 
Jag och två till på kontoret var på en tvådagarskurs med Tocoman där de visade hur 
iLink fungerade.  
Har du haft någon tidigare erfarenhet av 3D-projektering eller 3D-modellering? 
Om ja, har detta då hjälpt dig i detta projekt? 
David har inte arbetat med 3D-projektering innan. Dock har han gjort bland annat en 
modellering av en villa i Frösakull för en privatperson under hans tid på PIAB. 
Annars har han bara jobbat med AutoCAD med Point. 
Är det tack vare att NCC storsatsar på BIM som ni använder er av denna typ 
av projektering eller var det ett krav från kommunens sida vid projekt 
Halmstad Arena? 
Det var ett samförstånd mellan kommunen och Anjobygg som projektet blev 
projekterat med BIM! Tocoman har ju förutom BIM-konceptet även ett eget 
arenakoncept vilket var en stor bidragande orsak till att BIM-projektering valdes. 
Tocoman var med vid anbudsstadiet 2005 och står för logistiken. Tocoman och 
David Persson var redan från början övertygade att de skulle arbeta med BIM. Det 
var ”bara att övertyga de övriga inblandade” att det här var den rätta vägen att gå. 
BIM-projekteringen har växt allt efter hand. 3D utnyttjas till bland annat även till 
exempelvis presentationer. Modellen kan sedan användas av Halmstad kommun till 
förvaltningsskedet. Frågan om de har resurserna att göra det eller om de ska göra det 



 

 

är en annan fråga. Vid ombyggnad (av arenabygget) är modellen ett utmärkt redskap. 
Förr i tiden rasterade eller vektoriserade man gamla ritningar (2D modeller) för att få 
en 3D-modell. Detta innebär att man inte får något säkert, när det gäller placeringar i 
höjdled.  
Vad hade ni för mål, visioner och förväntningar på BIM innan ni började med 
Halmstad Arena?  
NCC påstår att kostnaderna skall sjunka med 30 % vid BIM. ”Jag är helt övertygad 
att detta inte är fallet. Eftersom det är ett partneringprojekt kommer kommunen att 
använda sin budget. Kommer det framgå att man ’tjänar pengar’ kommer det med all 
sannolikhet spenderas på ’onödig’ utrustning som inte var projekterad från början. På 
så sätt kommer Anjobygg aldrig att se en eventuell förtjänst”. David fortsätter med 
att berätta om BIM. ”Man vet inte om man skulle få tio fel i stället för ett fel med 
BIM-projektering kontra 2D-projektering. Man kan inte göra en fiktiv byggnad 
bredvid Halmstad Arena”. David tror på BIM men ”man kan aldrig mäta en vinst 
eller förlust. Jag är övertygad att arenan kommer bli ett bra bygge”. Däremot ser man 
en tidsvinst med samordningsmötena fortsätter Persson. Den 28/2 mötet tog en 
timme som kanske skulle tagit två dygn. Fyra timmar per kategori. Men det farliga 
med 3D samgranskningen är att man ”inte ser det man inte ser”. Har någon konsult 
glömt att rita in en vägg kommer det inte att bli rätt. Det är inte specifikt för BIM, 
felet skulle i så fall även ha skett vid 2D-projektering.  
Vad är det för sorts entreprenad på projekt Halmstad Arena? 
Totalentreprenad med partnering. 
 

Under tiden Halmstad Arena 
Efter en tids projektering med BIM: 
Vad är Anjobyggs/din syn på BIM? Vad är fördelarna och nackdelarna?   
Fördelar: Samgranskningen är effektiv. Man har bra koll på ritningarna. David är 
förvånad över att det har gått så bra som det ändå har gjort. 
Nackdelar: Inte kommit på några nackdelar. Till viss del finns det ett 
generationsproblem. Vissa äldre kan kanske ha problem med denna typ av 
projektering. De ser helt inte enkelt vitsen med BIM. Även datorvanan kan vara ett 
problem.  
Har BIM givit önskat resultat eller har BIM givit e xtraarbete? 
Något mindre belastning. Man har ju inte kommit så långt. Reaktionerna har däremot 
vart stora utifrån: ”Det här var intressant”. Projektet har gett ett stort utslag i övriga 
Sverige.  
Vad anser ni om framtiden för BIM? 
BIM kommer bli något för alla. ”Jag ser inte att Anjobygg kommer projektera ett 
bygge utan BIM i framtiden. Det skulle i så fall vara om beställaren avsäger sig BIM 
eller om konsulterna inte klarar den typen av 3D-projektering”. Persson vill se alla 
slags projekt projekteras i BIM, oavsett storlek. Ombyggnadsprojekt kan vara något 
man inte gör i BIM då de tidigare ritningarna är 2D. 
Kommer pappersritningarna försvinna i framtiden? Är  det syftet/visionen med 
BIM? 
Jag önskar att det försvinner i framtiden säger DP, felen bör minska. Man kanske kan 
lösa det på digital väg med tunna LCD-skärmar, men den framtiden är nog långt 
fram.  
Vilka har vart de största fördelarna och nackdelarna med BIM under 
projekteringstiden? 



 

 

Vi har bara gjort hus A än så länge. Vi vet hur mycket vi har spenderat för hus A, 
men vi är ju intresserade av totalkalkylen. Jag litar på siffrorna som fås fram av 
programmet (iLink). Men man måste ha koll på projektet.   
Hur har byggprocessen förändrats med BIM? 
Det har inte ändrats något drastiskt, om något. Den stora förändringen är det 
pedagogiska, visualiseringen. Man minskar förhoppningsvis antal fel. 
Hur är BIM tänkt att användas ute på arbetsplatsen? 
Arbetsledaren kommer få tillgång och lite mer kontinuerlig uppdatering med BIM 
modellen. Däremot är det ständig uppföljning vid starten av varje byggnadskropp. Vi 
gör presentationer, en visualisering av husen innan man påbörjar bygget.  
 

Program 
Vilka program använder du dig utav? Både tekniska och ekonomiska program. 
ADT, MAP, iLink, NavisWorks Freedom och NavisWorks Jetstream v5. 
Program – iLink: 
Hur tycker du att iLink fungerar?  
Fördelar: Läsa ut egenskaper från objekten fungerar. Input från MAP i kalkylen 
fungerar. Objekt, så som dörrar, fungerar. 
Nackdelar: Programmet flyter inte smidigt. Där ser man att Anjobygg är före alla 
andra.  
Är det ett tillförlitligt program?  
” Det är tillförlitligt på så sätt att det inte kraschar och att jag litar på siffrorna”.  
Är iLink användarvänligt? 
iLink är väldigt simpelt.  
Program – PDS: 
Det är första gången Anjobygg använder sig av PDS-systemet. I dagens samhälle kan 
man inte sitta å e-posta alla ritningar och dokument mellan varandra. 
Hur tycker du att PDS-systemet fungerar? 
Det fungerar hyfsat. Det är till skillnad från iLink inte användarvänligt. 
Har det uppstått några problem? 
Det är lite som är knöligt. Lägga in dokument och så vidare. Vissa tycker att det är 
segt. 
Har alla konsulter förstått hur PDS-systemet fungerar? 
Ja, konsulterna är nog inget problem. Dock så är det utomstående folk från 
kommunen som kanske inte har riktig koll på hur de skall gå till väga. Brukarna 
ringer David lite då och då med frågor om hur PDSen fungerar.  
Är samordningen av god kvalitet med PDS? 
Dåligt formulerad fråga, samordningen underlättas i alla fall med detta system.  
Vem är det som har äganderätt över modellerna? 
Risk att man kan köpa in för mycket om konsulten gett fel handling. Men ingen 
skillnad gentemot 2D-projektering. ABK96. Halmstad kommun slutlig ägare av 
material. 

Ekonomi och kalkylering 
Vad har förbättrats eller försämrats i och med övergången till BIM-
projektering? 
Det är svårt att säga något om detta. Problem vid mätningar av dessa data. 
Hur har upphandlingarna gått till? 
Än så länge utan BIM. Man har inte gjort någon mängdning med BIM. Det är dock 



 

 

något man kommer utnyttja till framtida projekt. En mer korrekt kalkyl redan från 
början.  
Varför blev VVS-ingenjörerna upphandlade i ett så sent läge? 
Bravida är totalentreprenör för installatörerna, och Bravida blev upphandlade sent. 
Därav kedjereaktionen.  
Hur ser avtalen ut gällande eventuella tidsvinster samt ekonomisk förtjänst 
gentemot gällande budget? 
Ingen skillnad mot traditionell upphandling. 
Vid en studie av NavisWorks är det arkitekter som tjänar minst och 
entreprenören som tjänar mest (tillsammans med beställaren). Är detta något ni 
har märkt eller har du några synpunkter på denna undersökning? 
Omöjligt att säga. Säger undersökningen att så är fallet är det nog så.  

Övriga synpunkter 
Det är viktigt att trycka på att det är vår yrkesverksamhet på arbetsplatsen som gör att 
bygget blir lyckat eller inte, inte tack vare att bygget är modellerat i 3D. Man kan 
inte skylla på någon om det blir fel, men man skall också kunna säga att det är vår 
förtjänst att vi lyckades så bra. 
Angående PDS-systemet 
Kommunen har aldrig kört med ett PDS-system innan. Inte heller har man haft ett så 
dyrt projekt igång samt kört med partnering. Det är väldigt modigt gjort av 
kommunen. Anjobygg har inte heller hanterat PDS-systemet eller BIM-projekt innan 
Halmstad Arena. Men vi är nöjda och det är stimulerande att vara med på Anjobyggs 
första BIM-projekt.  

 



 

 

BILAGA 5 – INTERVJU MED LARS STRAND, TTTTENGBOMENGBOMENGBOMENGBOM    
Lars Strand, Handläggande arkitekt på Tengbom 
080310, 15.00-16.00, Plats: Arbetskontoret Halmstad Arena, Sannarp 

Inför Halmstad Arena/Generella frågor 
Vad har du för befattning på projekt Halmstad Arena? 
Handläggande arkitekt för Halmstad Arena. Jag har ansvaret att hålla ihop 
arkitektens projektering, både textmässigt och ekonomiskt. Den uppdragsansvarige 
har den totala övergripande arkitektoniska ansvaret för projektet, fortsätter Strand. 
Jag har mest hand om den administrativa biten för Halmstad Arena.  
Hur länge har du jobbat på Tengbom? 
WSP Arkitekt blev uppköpta i somras, augusti, av Tengbom Malmö. Innan dess har 
jag jobbat på WSP Arkitektur sedan 2001. 
När hörde du talas om BIM för första gången, när var din första kontakt med 
BIM?   
Det kommer jag ihåg väl, det var under ett seminarium med Apple i Stockholm. Kan 
ha varit 2003/2004. I detta seminarium talades det om BIM, om vilka program som 
var inställda på att klara av BIM etcetera. Efter seminariet åkte jag hem och sökte 
mer om BIM. Bland annat kom flertalet träffar upp på BIM i Finland.  
Har ni haft utbildning på BIM? Om ja, hur gick eran  utbildning till?  
Inte direkt, ingen riktad utbildning. 
Har du haft någon tidigare erfarenhet av 3D-projektering eller 3D-modellering? 
Om ja, har detta då hjälpt dig i detta projekt?  
Vi började med ADT våren eller hösten 2007. Innan dess har vi hanterat AutoCAD 
med Point.  
Var ni med Anjobygg vid tävlingen om vilka som skulle sköta bygget av 
Halmstad Arena?  
Ritade förslaget med Anjobygg hösten 2005. Förslaget blev färdigt i december 2005. 
Vi var en av fyra konstellationer. 
Vad har hänt för er del efter dess, när återtogs arbetet?  
Under januari månad 2007 hade vi ett tredagars studiebesök i Horsons, Danmark. Vi 
tittade där på en lösning som innebar en kraftig ändring på dåvarande förslag. Först 
var tanken att arenan skulle vara formad som tre handbollsplaner i rad. Därefter stod 
arenaprojekteringen stilla, under 2007 var det svårt att få igång projektet. Det var 
först under april månad som bearbetningen på allvar skedde. 
Det var alltså en totalrenovering av ert tidigare koncept? 
Ja det kan man säga. Piazzan har dock alltid varit med. Förut hade arenan en u-
formad lösning (hästskolösning). Anledningen till att de bytte var till stor del tack 
vare dels Tocoman och deras arenakoncept och dels av Christer Blomqvist som var 
uppdragsansvarig som inte tyckte att konceptet skulle fungera. Men vi följde 
konceptet vid anbudsskedet. Det var kanske inte den bästa lösningen som kommunen 
hade lagt fram, men WSP/Tengbom följde konceptet framlagt av kommunen till 
punkt och pricka. Ibland tjänar man på det i tävlingsskedet ibland inte. Ibland finns 
det företag som har frångått konceptet totalt och ändå fått projektet, så det är en 
balansgång 
c. Vilka var kraven från Halmstad kommun? . 
Tre hallar i rad kopplade till varandra samt att arenakonceptet skulle innehålla både 
sport och evenemang.  



 

 

Vad hade ni för mål, visioner och förväntningar på BIM innan ni började med 
Halmstad Arena? 
Vi hade redan ritat en annan arena i BIM, Kristianstad Arena. SÅ vi har redan lite 
erfarenhet av 3D-projektering.  
MÅL: utvecklas inom BIM. Samtidigt drivs ett nära samarbete med Tocoman, då 
dessa är kunniga inom BIM. De sysslar mycket med kalkylering och mängdning. Vi 
har sett en konkurrenskraftighet med att ha ett tätt samarbete med Tocoman. Kan 
man arenakoncept och BIM blir man per automatik konkurrenskraftig.   

Under tiden Halmstad Arena 
Efter en tids projektering med BIM: 
Vad är Tengboms/din syn på BIM? 
Fördelar och nackdelar 
Fördelar: Kopplingen mellan kalkyl och byggnad. Man kan hela tiden följa upp och 
se konsekvenserna av ändringar. Idag går det att göra med hjälp av iLink.  
Nackdelar: ADT, Spaces. Man kan inte få ut rumsbeskrivningen ordentligt fullt ut i 
ADT. Där kan finnas en begränsning i ADT.  
Vad är annorlunda som projektör med BIM-projekterin g? 
Det är en viss skillnad i 3D-projektering. Gällande rittekniken att hantera 3D, krävs 
det en annan CAD-kompetens. Även granskningsbiten för dem som inte kan CAD. 
Handläggare/uppdragsgivare måste vara kunniga. För Lars skall mötena omsättas i 
modeller. Har vi ritat som vi sa?  
Granskningsbiten är viktig. Alla har inte tillgång till att läsa filerna; brukarna, 
tekniska kontoret med mera. Det har blivit ett merjobb med dubbelhanteringen. Dels 
måste vi rita modellen i 3D, sedan måste vi leverera 2D ritningar. På arbetsplatsen 
använder man inte 3D.  
Har BIM givit önskat resultat eller har BIM givit e xtraarbete? 
Svarat på. 
Vad anser ni om framtiden för BIM? 
NCC/Skanska satsar hårt. Jag har hört att allting NCC skall gå i BIM framöver. Vilka 
program som kommer ingå är däremot en fråga. BIM är här för att stanna, absolut.  
Anledning till att BIM har kommit nu är datorkraften. Förr kraschade datorerna. 
Exempel: En tjej på kontoret vars dator kastade ut henne. Det innebär en fara. Man 
kanske inte har sparat arbetet och då är det inte så roligt. Just det här exemplet var 
anledningen grafikkortet som inte orkade med. 
Vilka har vart de största fördelarna och nackdelarna med BIM under 
projekteringstiden? 
Vi är fortfarande i projekteringstiden. 
Nackdel: Kopplingen mellan 2D och 3D finns fortfarande kvar och kommer vara så 
en lång tid framöver. 3D är långt bort. Verktygen är fortfarande inte riktigt redo. 
Fördel: Innan man börjar ta in övriga konsulter kan man få ett bra grepp på hur allt 
kommer se ut. Ventilationsritningarna är väldigt komplexa. Blir snabbt rörigt.  
När skulle kollisionerna upptäckts enligt dig vid 2D-projektering? Ute på 
arbetsplatsen, vid samgranskningsmötena eller en blandning av dessa? 
Många kollisioner sker för att man inte behärskar programvaran. Det är en 
grundinställningsproblematik. Problem med pelare genom golv kan vara ett problem 
där man har laddat hem fel version från PDSen. Det är lite den mänskliga faktorn.  



 

 

Har ni redan nu sett problem som vanligtvis inte skulle framkommit förens ute 
på arbetsplatsen? Tidsbesparingen och kostnadsbesparingen.  
Exempel: Vägg genom graderingsläktare. Det är inte lätt att visualisera. Den 
väggmodulen/väggprofilen har en speciell kontur vars geometriska kontur är svår att 
rita i 3D. För att mängda rätt måste det vara ritat rätt, annars blir det ju fel.  
Finns det saker som är lättare att rita nu?  
Ja absolut. Undertak, till exempel, drar man bara ut nu. Förr fick man rita linjer och 
sitta med klippa och klistra metodiken. Det är lätt att sätta in dörrar. ADT klipper 
automatiskt ut ett hål. Däremot klipper ADT inte hål i inrefade modeller. Arkitekten 
och konstruktören ritar inte samma väggar. Konstruktören ritar bärande väggar. Det 
här skapar problem då en dörr ska skapas i betongvägg (den modellen är inreffad). 
Tillvägagångssättet blir att man får gå till konstruktören och be om tillstånd att sätta 
in en vägg vid en specifik plats. Det är en samverkan som man måste ha. Man 
försvagar en bärande vägg vid en dörrhåltagning. Utan samverkan kanske den inte 
fungerar som det är tänkt. Man kanske bryter armering med mera. Det ideala fallet är 
som så att man har en planlösning som man följer till punkt och pricka, utan 
ändringar. Men den drömbilden sker aldrig, speciellt vid ett så stort projekt som 
Halmstad Arena. Här kan man sätta in en dörr för att sedan ta bort den nästa vecka 
för att återigen ta in den igen veckan därpå. Men det finns säkert fler saker som är 
lättare. Jag tror mycket på Autodesk Revit som är ett databasprogram. 
Hur tycker du att samgranskningsmötena fungerar med BIM-projektering? 
Hur mycket skulle du uppskatta att ni tjänar/förlor ar tidsmässigt vid 
samordningsmötena gentemot vanlig projektering?  
Mötena är tydligare och överskådligare. Tocoman ger punkter i 
pappersform/länkform vilket innebär mer justeringar.  
Gällande tid; Folk som arbetar i ADT, men inte kan det fullt ut (för vi är i en 
inlärningsprocess samtidigt som vi ritar i skarpt läge) resulterar i en längre 
projektering. Det tar längre tid då man inte riktigt behärskar programvaran. Det sägs 
att det två till tre år mellan versionsuppgraderingarna. Vid tidpunkten du äntligen 
behärskar programmet är det dags att byta genomföra en versionsuppdatering. ”Men 
man hittar betydligt mer fel på ett tidigt stadium med BIM”. 
Hur har byggprocessen förändrats med BIM? 
Det kan man fråga sig. I dagsläget är det mer legobyggande. Det blir allt mer och 
mer prefab. I Halmstad Arena har man delvis gått mer och mer till platsgjutet. Vid 
BIM-projektering kan det vara så att man går tillbaka till en mer traditionell process, 
där man använder platsgjutna element. Man kan på så sätt projektera mer tight inpå 
bygget. Prefab har långa leveranstider, som gör att man här har valt att gå ifrån 
prefab på vissa delar.  
Är det någon större skillnad för erat arbete i och med att Halmstad Arena 
projekteras som ett BIM projekt? 
Stor skillnad med partnering, men det har Tengbom projekterat med innan. De som 
jobbar måste ha en grundlig kunskap med 3D-projektering. ”Sedan är fördelen att 
man jobbar med inrefade filer, vilket gör att många kan jobba på samma byggnad 
samtidigt”. ADT kan man göra många saker, men i Revit är allt mycket mer 
omfattande, då det är en databaserad modell. 
Arkitekterna är väl den gruppen som har jobbat längst med 3D modellering, 
hur har arbetet ändrats med bims intåg? Var det tidigare enbart för 
visualisering och inte så mycket informationshantering? 
Tror inte det. Ventilation har nog ritat mer i 3D. De har egna kollisioner att hålla reda 
på som man kan se och hitta i MagiCAD. Konstruktörerna ritar i Tekla. ”Det finns 



 

 

mycket för oss att göra, för de här kollisionskontrollerna borde arkitekterna 
samordna eftersom vi är de enda som kan flytta väggarna och se till utrymmen som 
passar alla”. ”Vi bör bli bättre och komma längre och ta hand om samordningen”.  
Använder ni modellerna till något annat än visualisering?  
Ja vi använder modellerna för att skapa rumsbeskrivningar, leverera rätt 
ytor/mängder, kolla besvärliga rumsbildningar. ”Hur blir det här egentligen?”. ”Vi är 
inne i den fasen att vi kan använda det mer till projekteringsstadiet”. Halmstad Arena 
är första projektet med partnering. Men Halmstad Arena är andra projektet med BIM.  
Då har ni haft nytta och tidigare erfarenheter vid Halmstad Arena? 
Ja absolut. Målet är att man skall bygga upp färdiga modeller som man kan använda i 
senare skede. 
Vad har ni för informationsutbyte med de andra konsulterna? 
Ja, vi har ju nu dessa kollisionskontroller där vi kollar hur delarna hänger ihop. Sker 
varannan vecka samt en eller två granskningar för varje byggdel.  
Konstruktion känner vis sedan innan, och det samarbetet fungerar bra. Vi sitter sällan 
framför datorn och har möten. Det kanske man skulle göra? Kan vara ett sätt att 
utföra våra interna möten. 

Program 
Vilka program använder du dig utav?  
ADT 
Program – NavisWorks Freedom  
Vad är dina tankar om NavisWorks Freedom? 
Det kräver att man lägger ihop delmodellerna till en helmodell. Detta borde man göra 
mer. 
Program – PDS: 
Har ni arbetat med många projekt med ett PDS-system? 
Jo, det har man ju gjort, funnits i olika upplagor. 
Hur tycker du att PDS-systemet fungerar? 
Det fungerar rätt bra, men det som är lite tyngande är när man har många filer på 
samma dag. Väldig information man skall gå igenom, men det beror snarare på 
projektets komplexitet och storlek. Men det kan kännas lite abstrakt ibland, att inte få 
exakt skrivet vad man skall granska. Vid en granskning måste man tanka hem 
modellen, reffa in den på rätt sätt och sedan skall vi handläggare, som kanske inte 
alltid har den CAD-vana som krävs, granska projektet. Det här kan vara lite struligt. 
Har det uppstått några problem? 
”Nej, jag tycker nog att PDSen är ett av de bättre systemen jag jobbat med”. Man kan 
hitta informationen via de olika sorteringsmöjligheter som finns. Anordningen av 
användning är god. 
Är samordningen av god kvalitet med PDS? 
Ja det är den. Men några saker som är jobbiga. Exempel: när man får ett mail med 
ritningar, står det oftast i mailtexten vad de har ändrat eller att de har ritat något med 
avseende på ”det här och det här”. I PDSen är det mer ett flöde av handlingar, där 
informationen om vad som är ändrat/reviderat oftast inte står med. 
Strävar ni efter att ha så mycket special ”enheter” som möjligt i projektet 
Halmstad Arena för att göra det så unikt som möjligt. ? 
Det handlar inte om mängden utan om att plocka ut de mängder/element som gör 
byggnaden unik, som skapar den karakteristiska ”looken”. Det är ett stort projekt, vi 
kanske skulle vilja gå in mer i detalj, men i stora projekt hamnar man lätt i tidsnöd 
och man får ta ut nyckelelement för att skapa den unika känslan.  



 

 

Ekonomi  
Har du hunnit få någon uppfattning om eventuella delar i projektet där du inser att 
”här kan vi spara in tid”, eller att ”här kan vi spara in pengar”? 
”Jag tror inte att vi spar in tid för egen del, vi har ju en till dimension att hålla reda 
på”. Det är lite enklare i och med att allt är objektsorienterat. Men det tillkommer lite 
extra istället. Ibland får man göra en icke bärande vägg till en bärande och detta leder 
till att väggen blir konstruktörens. Tar vi inte bort väggen från vår modell blir det en 
så kallad dubbelredovisning och programmet räknar fel mängder. Det här är också ett 
merarbete för arkitekterna. Först måste man rita väggen för att sedan ta bort 
densamma.  
I vilka projekt är det lönsamt att använda sig utav BIM? 
”Jag tror att i framtiden kommer att alla projekt projekteras i BIM då du eliminerar 
fel”. Samt att du kan göra betydligt fler varianter av ett projekt och få en mer exakt 
kalkyl från början. Med BIM-projektering är jag övertygad att man kommer undvika 
många, många fel på arbetsplatsen. Kan man få bort bara 5% av entreprenadsumman 
så gör det en stor del, speciellt vid större projekt.  
Vid en studie av NavisWorks är det arkitekter som tjänar minst, är detta något ni har 
märkt eller har du några synpunkter på denna undersökning? 
Det beror också till stor del på upphandlingsformen. Jobbar man på ett fast pris 
skulle vi arkitekter få betydligt mer att göra, än om vi jobbar per timme. Vid 
Halmstad Arena kan entreprenören väldigt lätt styra oss. Saker arkitekten allt som 
oftast gör kanske konstruktören får göra istället. Totalt sett tror jag arkitekterna har 
möjligheten att tjäna mer pengar om vi tar hand om samordningsmötena då vårat 
arbete ligger så nära vårt jobb, det är bättre om vi tar hand om den biten. Tocoman 
skulle då kunna koncentrera sig mer på kalkylering och mängdning som de är bra på. 
Men detta skulle då innebära att i förlängningen är det vi som skulle handla upp de 
andra konsulterna. Det är inte säkert att de andra håller med om det, men i utlandet är 
det så. Ta Tyskland: Går du till en arkitekt får du färdiga kompletta handlingar.  
 

 



 

 

BILAGA 6 – INTERVJU MED PETER TENGGREN, TTTTOCOMANOCOMANOCOMANOCOMAN    
Peter Tenggren, Kalkyl och BIM ansvarig på Tocoman 
080317, 09.00-11.00, Plats: Husargatan 3 Malmö 
 
Bakgrund: Tocoman är från början ett finskt bolag med närmare 60 stycken 
anställda i Finland. Tocoman har funnits i Finland sedan 1988. I Sverige är Tocoman 
lokaliserat i Malmö. Kontoret i Malmö grundades 2001. Man började i mindre skala 
för att sedan öka och öka och nu är man på tröskeln till att bli riktigt stora. Tocoman 
finns utspridda lite här och var i världen, bland andra Dubai och Singapore. Just nu 
arbetar Tocoman för att få kontor i Stockholm. VD för Tocoman i Sverige är Sven-
Åke Wikers. 
 
Allmänt: 
Vad har du för befattning på Tocoman och vid projekt Halmstad Arena? 
Peter började jobba på Tocoman årsskiftet 2006/2007. Peter menar att det är tack 
vare utvecklandet av iLink som Tocoman kan expandera. Ett exempel på 
expanderingen är NCC, som har skrivit kontrakt att de ska använda iLink i 
kommande projekt. Peter jobbar med kalkyl och BIM, där han har inriktat sig på att 
göra kollisionskontrollerna.  
Är det ni som har kontakt med NavisWorks?  
Man kan säga att det är kontoret i Finland som utvecklar produkten och 
Malmökontoret är användaren av produkten. På ett sätt är Malmö försökskaniner. 
Just nu håller Tocoman på att utveckla ett tilläggsprogram där programmet kan 
avgöra de väsentliga kollisionerna, i dagsläget kommer alla kollisioner upp, där vissa 
kan anses som oväsentliga eller kollisioner där det inte är ett problem. Programmet 
skall på så sätt kunna avgöra vilka som är de viktigaste kollisionerna. Ett rör genom 
en gipsvägg är inget problem, det är ”enbart” en håltagning, men ett rör genom ett 
bjälklag är däremot ett problem. 
Arenakoncept 
Sven-Åke Wikers, VD för Tocoman i Sverige, kom till Tocoman sommaren 2006 
och tog då med sig arenakonceptet in i företaget. Man har därefter blivit 
specialiserade på arenor, och tillsammans med kalkyleringen har man nått framgång.  
När hörde ni talas om BIM? När insåg ni att det kunde vara något att satsa på?  
Peter hörde talas om BIM på en ADT-kurs under sin skoltid på LTH där han läste till 
civilingenjör. Där berörde man potentialen av BIM, vad man kunde använda 
modellerna till. Diskussionerna var dock flyktiga och inget man behandlade i kursen. 
Peter kom inte i kontakt med BIM på riktigt förrän när han började på Tocoman.  
Som företag har man länge satsat på BIM i Finland. 
Vilken var den utlösande faktorn att ni började med BIM? 
Det är först och främst att möjligheten finns, tack vare iLinken. Man började dock 
med BIM-modeller innan iLink utvecklades. Det fanns möjligheter (och finns 
fortfarande) att få ut mängder i programmen innan iLink, men det är kopplingen till 
kalkylen som gör iLink speciell. Man kunde gå en besvärligare väg (och kan 
självfallet fortfarande) men iLink underlättar saken.  
Var det en idé ifrån eran sida att använda BIM-projektering för Halmstad 
Arena? 
Det var Anjobygg/NCC som tog första kontakten. De lade fram förslaget att 
projektera arenan i 3D och Tocoman kunde leverera deras arenakoncept. Tocoman 
har varit med på arenautvecklingen redan i tidigt skede.  



 

 

Hur många projekt har ni arbetat med BIM-tekniken?  
Tocoman har ritat runt 400 stycken projekt i BIM och gjort kalkyler utav det. När det 
gäller arenaprojekt har man inte haft tillgång till så många, det är som sagt tack vare 
Sven-Åke som arenautvecklingen tagit fart. Rena BIM-projekteringar för arenor har 
man inte så många projektreferenser, då BIM-projekteringen är relativt nytt även för 
Tocoman. Detta beroende på att möjligheter inte har funnits förrän nu och det är inte 
så många projekt som har beslutats att de skall projekteras i BIM heller. Just nu är 
Tocoman väldigt involverade i Kristianstad Arena. Där har man gjort förenkling, 
koncept, kostnadskalkyler med mera (anbudsskedet). 
Vad för projekt lämpar sig bäst för BIM-projekterin g?  
Vid införandet av nya saker, inte bara i denna bransch, tillkommer 
upplärningskostnader. Vid små projekt kan man ha svårt att bära kostnaderna 
gentemot större projekt. Tillvägagångssättet med BIM är däremot lika, vare sig 
projektet är stort eller litet. Det kommer att komma senare i framtiden. Nu i början är 
det dock större projekt som gäller.  
 
BIM 
Vad är Tocomans syn på BIM? 
Fördelar och nackdelar 
Fördelar: Man kan få en mer exakt kalkyl redan från första början. Man kan inte 
missa mängderna. Alla mängder finns i modellen. 
Nackdelar: Nackdelen är att man måste vara exakt, konsulten kan inte utelämna 
något, för då fallerar kalkylen i slutändan. En till nackdel kan vara att man kanske 
inte har kunskapen om hur de skall rita.  
En 3D modell är ganska tunn, en BIM modell är däremot desto större. För att 
underlätta för entreprenör och övriga delaktiga i projektet har Tocoman kurser där 
man utbildar och lär ut hur man tar till vara på/omvandlar en 3D modell till en BIM 
modell. För Halmstad Arena har man haft och man skall även ha fler kurser i 
framtiden.  
Har BIM givit önskat resultat eller har BIM givit e xtraarbete? 
Ja absolut (har det givit önskat resultat), man får fram alla mängder. Det som sker 
just nu är att arkitekten får extraarbete, de har just nu svårast att se fördelen. Övriga 
delaktiga så som Tocoman, entreprenören, beställare får däremot inget extraarbete. 
Istället får Tocoman en väldig förenkling gentemot att använda sig utav en manuell 
mängdning, där man sitter och mäter för hand.  
Vad anser ni om framtiden för BIM? Vad har ni för målsättning? 
Framtidens förhoppning är att kunskapsnivån ska öka för arkitekterna. De måste lära 
sig hur de ska göra för att rita BIM modellen.  
Gäller det bara arkitekten, eller även övriga konsulter? 
Övriga är rätt så duktiga på att rita i 3D. De övriga konsulterna plockar ”färdiga 
objekt”, arkitekten måste ha en större framförhållning. Det är mer komplext för 
arkitekten. Ta till exempel en innervägg. Den kan vara på säg 10 olika sätt. Man 
måste veta vad den innehåller, vilket ytskikt den ska ha, areor med mera. Däremot 
behöver man ”bara” veta dimensionen på ett ventilationsrör. Man behöver man inte 
veta vilken färg som ska vara på röret. En A-ritning är därför större och mer 
komplex. 
När blev datorkraften tillräckligt bra för användni ng av BIM?  
Datorkraften är fortfarande inte tillräckligt bra för vissa program. Som program är 
ADT tunt. Tocoman skall därför börja med Revit då iLink är färdigutvecklat till det 
programmet också. ArchiCAD, som Tocoman arbetar med, kan utnyttja 3D grafiken 



 

 

på ett helt annat sätt. Problemet med ADT är att det i grunden är ett 2D program som 
har ”hottats upp” till ett 3D program. Arkitekterna har problem med ADT. De tycker 
programmet är krångligt. 
Vad är skillnaden mellan ADT och Revit? 
Revit är objektsorienterat, det finns inga linjer. Man tänder/släcker inte längre lager, 
utan objekt. Det viktigaste är att du har alla våningar i samma modell. Denna 
funktion finns även i ArchiCAD. I ADT x-refar du in alla våningar, vilket orsakar 
problem.  
Har du någon uppfattning om vem som kan tänkas tjäna mer/mindre på denna 
typ av projektering? 
Blir arkitekterna bara duktiga kommer de också att tjäna på denna typ av 
projektering. Då finns allt samlat; rumsbeskrivningar och ritningar bland andra. Men 
det är ju en övergångsfas som måste göras. Just nu är det entreprenör och beställare 
som har den största förtjänsten, det vill säga de som behandlar kalkylhanteringen.  
Anledning till att arkitekten tjänar mindre? 
Det tar längre tid helt enkelt, tidsaspekten. Men det är väl samma sak som när man 
gick över från pappersritningar till 2D, allt tar tid vid övergångsfasen. Nu är det 
självklart att rita 2D, i framtiden kommer det vara självklart att rita i 3D. 
Använder ni er av 5D (tidsaspekten), generellt och i Halmstad Arena?  
Tocoman har inte använt sig utav den möjligheten. Men det finns kopplingar i 
programmen. Det finns tidssimuleringar i NavisWorks där man kan få fram hur lång 
tid bygget kan tänkas ta. Man kopplar bara modellen till tidsplaneringen och 
kalkylen.  
Är det något Halmstad Arena kommer att använda? 
Nej, det tror jag inte 
Är det så mycket BIM för konsulterna egentligen? 
Gällande program kanske det inte är så mycket, nej. Konsulterna använder 
programmet enbart för kollisions-kontroll. Informationen finns nu i modellerna de 
arbetar med, men de utnyttjar den inte. Konstruktion har använt sig utav Tekla, ett 
program där man kan se precis allt, men de använder inte informationen.  
 
 
Program 
Vilka program använder ni er utav vid projekt Halmstad Arena?  
Projektet är ritat i ADT, sedan har man använt sig utav iLink för att koppla 
mängderna till kalkylen. Tocoman använder sig utav sitt kalkylprogram, TCM. 
Länken mellan iLink och MAP är inte riktigt färdig, men Tocoman arbetar på det. 
Lösningen Peter använder sig idag är att använda sbXML, ett standardformat för 
kalkylprogram.   
Vad är det för problem med iLink och MAP? 
Det är inget direkt problem, programmen är samarbetsvilliga. Det är bara en länk 
som fattas. Men som sagt arbetar man på det nu. Det som krävs är att MAP ska 
utveckla sitt program. Problemet skall enligt Peter inte vara långt borta, lösningen 
ligger bara någon vecka fram (vecka 13). Alla berörda parter är medvetna om att 
detta problem existerar. Tocoman säljer självfallet inget program utan att meddela 
eventuella brister i programvaran. För att lösa problemet på arbetsplatsen krävs sedan 
någon sorts form av uppgradering.  
Vilka filformat arbetar du med? För- och nackdelar med respektive format? 
Peter ser fördelar med IFC-filer vid kollisionskontrollerna. Vid dwg-formatet blir det 



 

 

fel, det blir ingen yta, bara ett skal. Vid kalkyleringen arbetar Peter i dwg-formatet då 
IFC-filen tappar information.  
Vad används modellen som du skapar till? 
Bara mängder och kollisioner.  
Är det något mer man skulle kunna använda programmet till?  
Ja, visualisering. Det har man gjort till viss del även, bland andra Tengbom har 
använt sig utav det.  
Hur nära i detalj skall man gå vid kollisionskontrollerna? Skall man rätta till 
felet i 3D modellen eller skall man göra det på plats istället? 
Det är där som det krävs lite fingertoppskänsla, programmet kan inte lösa det. Det 
krävs viss kompetens av den person som sitter och gör kollisionstesterna. Man måste 
analysera vad som är viktigt och inte viktigt. Peter har känt att det finns viss kritik på 
samordningsmötena där vissa konsulter har uttryckt sig att ”det där är inte viktigt”. 
Samtidigt kan det vara viktigt för specifika konsulter. VVS-projektören kan finna det 
viktigt att veta om hans rör går igenom ett fundament, även om el-projektören kanske 
är lika intresserad. På så sätt kan kanske ”onödig information” diskuteras för vissa 
konsulter, men mer viktigt för andra.  
Hur används Jetstream, är det bara för kollisionskontrollerna?  
Anjobygg har använt det för visning, kommunen har väl också använt det för 
diskussioner om utformning/materialval.  
Hur kan man kolla internkollisioner? Har konsultern a tillgång till BIM-
program som kan visa interna kollisioner? 
Nej, de har inte tillgång till BIM-program. Det de har tillgång till är 
gratisprogrammet Freedom från NavisWorks. Där kan man se kollisioner, dock inte 
göra en kollisionskontroll. Det finns vissa interna kollisioner, det märker Peter, 
speciellt inom VVS! Men detta ligger ju lite på deras ansvar. 
Vad menade du mer problem/brist i programmet gällande upp- och 
nerskalning? 
Man får vara vaksam över vart man sätter start- och stoppsträckor. Om man har en 
arena i mitten och byggnader på sidorna kan det uppstå problem när man skall skala 
igenom den aktuella byggnaden (det är ju inte säkert att alla byggnader ska 
granskas). Det gäller att man väljer rätt ”Range”, annars drar man skalningen hela 
vägen.  
Finns det buggar i programmen, och i så fall vad/vilka?  
Nej. 
Vilka har enligt din mening det tyngsta arbetet vid BIM-projektering?  
Arkitekterna har mest arbete och det jobbigaste arbetet.  
Vem äger materialet? hur ser ni på lagstiftningen?  
iLink ägs av Tocosoft.  
Peter skulle vilja säga beställaren gällande ritningarna. Det bör inte vara någon 
skillnad gentemot 2D ritningar? Kanske arkitekten äger materialet vid en tävling?! 

iLink 3.0 
Hur fungerar iLink? Finns det möjlighet att se hur programmet ser ut? 
Peter visar hur man använder iLink/ArchiCAD då Peter är mer vän av ArchiCAD. 
Peter öppnar en A-modell över ett ålderdomshem.  
”I ArchiCAD finns nu tilläggsprogramet iLink” säger Peter och går till menyraden. 
Peter klickar på funktionen Modell Browser och iLink söker nu igenom modellen 
och hittar alla olika saker så som väggar, dörrar, fönster, bjälklag mm. ”Detta är bara 
för att få en koll på vad som finns i modellen” fortsätter Peter. 



 

 

Peter väljer önskad typ (så som objekt/byggdelstyp/zoner) och klickar på finish. Peter 
påpekar angelägenheten att arkitekten satt ett id på objektet. Det är lika viktigt att du 
märker zonerna, så att programmet kan särskilja de olika typerna vid kalkyleringen. 
”Som ni ser nu så kan se vilka objekt som berörs när jag klickar på byggdelstypen. 
Här har man även möjlighet att tända och släcka valda byggdelstyper”. Peter visar 
oss sedan hur man nu tar en byggdel och kopplar ihop den med kalkylprogrammet. 
Peter lägger till alla innerväggar och vill nu koppla ihop dessa med kalkylen. ”Detta 
görs med hjälp av quantity take-of’” säger Peter. Funktionen för att koppla samman 
byggdelstyp och kalkyl fungerar enligt typen: ”drag och släpp”. Han markerar alltså 
de valda objekten och drar över dessa från ett blad till det blad där han sedan väljer 
vad för egenskap han vill ta reda på. I aktuellt fall vill vi ta reda på hur stor area har 
alla innerväggar har. ”Man väljer area, side, netto, med denna funktion tar 
programmet bort fönster och dörrar” visar Peter och klickar på noggrannhet average, 
vilket kommer resultera i att programmet räknar väggens medelavstånd. Vill man gå 
ännu närmre i detalj finns även den möjligheten, detta kallas för resultatnivå. Här kan 
du se (för exempel vägg) vilket gips som används, typ av reglar etcetera. Vid 
beräkning av mängden reglar kan man därefter ange olika faktorer, så som cc-
avstånd och dylikt. Det finns redan en faktor som Peter inte väljer i detta fall. Man 
får även olika valmöjligheter beroende på byggdelstyp och zon, valmöjligheterna är 
inte alltid lika för en vägg som för ett fönster. Nu är allting klart och via knappen 
Publish uppdateras kalkylprogrammet. ”Detta gör man för alla byggdelstyper” 
förklarar Peter. Det som har varit problemet vid MAP-applikationen är det sista 
steget, det vill säga att informationen inte överförs till kalkylprogrammet, när man 
trycker Publish. Man skulle rent teoretiskt kunna mata in informationen manuellt 
men då tappar man meningen med iLink. Vid en ändring, uppdateras inte 
informationen till kalkylen då du manuellt har matat in värdena. Rent praktiskt skulle 
man kunna få ut listor i ArchiCAD utan hjälp av något tilläggsprogram så som iLink, 
men då finns ingen koppling till kalkylen och Peter menar att det är just detta man 
vill komma ifrån och där kommer iLink in. Då programmet är lätt att utnyttja leder 
användarvänligheten till en vinst tidsmässigt. Peter visar att vid en ändring av något i 
modellen krävs enbart tre knapptryck. Reload Model (i detta fall i ArchiCAD), 
Publish i iLink, sedan uppdatering av kalkyl i kalkylprogrammet och du har i realtid 
ändrat kalkylen. Det är lätt att rita i modellen. Det svåra är att välja vilka 
byggdelstyper som skall med i projektet för att få med alla kostnader. Denna typ av 
svårighet skall ju göras oavsett om man projekterar med hjälp av BIM eller inte. 
Informationen skall ju ändå vara med. Det som snabbt visar sig är att det är väldigt få 
knapptryck för att komma från modellen i ett ritprogram till kalkylprogrammet. 
Däremot kan problem uppstå om du inte vet vad du vill ta reda på innan du börjar. 
Peter trycker återigen på att id-märkningen är det viktiga. Den lilla id-märkningen är 
extrajobbet, det som är skillnaden är att denna information eventuellt skulle gjorts i 
ett senare skede i processen.  
Peter fortsätter med att visa hur man använder sig utav zoner. Samma princip. Ställ 
frågan: Vad vill jag ta reda på? Använd ”drag och släpp”. Publicera i kalkylen.  
Peter avslutar med att säga ”det är bara två saker som är intressanta egentligen; id-
märkningen på alla byggdelstyper och zonindelningen”.  
Hur fungerar TQMS – Tocoman Quantity Management Solution?  
TQMS är helt enkelt iLink, och dess funktioner. Peter talar aldrig i TQMS.  
 



 

 

NavisWorks Jetstream/Freedom 
Peter fortsätter med att visa NavisWorks program Jetstream. Här öppnar han den 
senaste modellen av Halmstad Arena som visades på samgranskningsmötet torsdag 
13/3-08. I denna modell kan man nu se gamla krockar samt de nya krockarna. Här 
kan man nu se i modellen att Peter har lagt in platsangivelse vid länkarna. Peter visar 
hur han sammanställer alla krockar, en så kallad clash-control.. Han öppnar Clash 
detective och anger vad han vill kontrollera. I vårat fall vill han se var V/VS krockar 
gentemot K. Efter det valet väljer han hur mycket de får krocka, hur mycket 
kollisionerna/byggdelarna överlappar. Peter väljer 20 centimeter och trycker på Start.  
Resultat: 98 krockar, vilka visas i en lista. Här kommer användaren kompetens och 
fingertoppskänsla in. Peter går igenom alla 98 krockar och analyserar vilka som han 
anser vara relevanta eller ej. För att ta reda på vart Peter befinner sig kan han bland 
annat spara krockarna som en html-fil för att sedan öppna densamme i Internet 
Explorer. I denna fil anges alla 98 krockar. Man kan utläsa vilken koordinatpunkt 
krocken sker på. Detta är enligt Peter totalt ointressant. Man kan även se vad som 
krockar, vilka filer som krockar, olika lager med mera. Denna typ av studering är det 
ingen som är intresserad av enligt Peter. Ingen ser vad bilderna, där kollisionen sker, 
skall föreställa ens. Det är av denna anledning Peter gör vy-punkter som han sedan 
sammanställer till samgranskningsmötena.  
Måste du meddela de krockar som du anser vara ointressanta?  
”Nej, jag meddelar kanske ett aggregat som är 1 gånger 1 meter genom en 
betongvägg, men vanliga håltagningar meddelar jag inte”. ”De på konstruktion ser 
krockarna och hittar dessa, WSP håller på att sammanställa håltagningsritningar just 
nu”. ”Man kanske skulle kunna ordna någon sorts samordning av liknande 
kollisioner och håltagningsritningar på senare sikt. Som sagt, möjligheterna är 
oändliga”. 
Vad för problem har uppstått vid sammanställningen av konsulternas 
modeller? 
Det som har uppstått är höjdskillnader, men dessa beror på att konsulterna använder 
olika programvaror. Kanske något konsulterna kunde göra innan de skickar filerna 
till Peter. Men det är inget direkt problem.  
Hur går det till när ni sammanställer alla ritninga r?  
Det arbetet är olika. Först måste man sammanställa modellerna, vilket är väldigt lätt. 
Peter använder en funktion som heter Merge. Välj vilka ritningar som är aktuella och 
ändra koordinater (höj och sänk). Klart. 
 



 

 

Halmstad Arena  
Vad har ni för del i Halmstad Arena? 
Hur länge har ni vart med på projekteringen? 
Juni 2005 var Sven-Åke Wikers med i diskussionen tillsammans med Anjobygg, 
sedan tillkom arkitekterna och därefter konstruktörerna.  
Vad är er roll i projekt Halmstad Arena förutom sammanställningen av 
modellen.  
Tocoman är med och utvecklar arenakonceptet. Vad är fungerbart och vad är inte 
bra? Vad kan man bygga för den angivna budgeten etcetera? 
Är ni styrda av CAD-manualen så som konsulterna?  
CAD-manualerna fungerar inte för Tocoman. I dessa står det inte riktigt vad 
Tocoman skall göra respektive inte göra. I manualerna beskrivs bara hur ritningarna 
skall se ut, sidhuvuden med mera och detta berör enbart utformningen för 
konsulterna. Det som kan påverka Tocoman är om det står att filerna skall göras i 
BIM, då detta påverkar kalkylen, men inte annars. 
Är det du som är Tocomans man utåt vid projekt Halmstad Arena? 
” Ja det blir ju så, men alla vet att det är Sven-Åke som kan det mesta om 
arenautvecklingen, men vid samgranskning är det jag som skall vara med” säger 
Peter. Peter kan även svara på frågor angående programvaran. Risto på kontoret i 
Malmö har gjort kalkyleringen, så vid kalkylfrågor ringer man Risto direkt. 
Hur fungerar NCCs PDS server? 
” Tycker inte den är bra! Tanken är god. PDSen är inte smidig att använda. Ett 
exempel är tidsredovisningen; då måste man ladda ner dokument, sedan man måste 
man spara, stänga ner, för att sedan kunna ladda över den. Gör man fel kommer inte 
informationen med och man får börja om”. Programmet är inte användarvänligt 
enligt Peter. David Persson har även han sagt att vissa saker inte riktigt fungerar. 
David är medveten om problemen, så som tidsredovisningen. Det skall dock tilläggas 
att Peter inte har använt programmet så mycket. ”Det kan vara en anledning”, 
fortsätter Peter, ”men det är besvärligt att ladda ner ritningsfiler. Man kan inte bara 
markera valda objekt och trycka på att ladda ner”. Peter får även ritningar via mailen, 
så PDSen är inte den enda utvägen. Ritningarna som levereras till Peter är lite av en 
specialare, då inte allt skall med. ”Tanken med PDSen är bra, men det finns problem 
med funktionerna”. 
Vid frågan om vad Peter ser som fördelarna med PDS-systemet svara han: ”Alla har 
tillgång till filerna. Det som är poängen med PDSen är att alla har tillgång till 
dokument och så vidare, just det är jättebra”.  
 
 



 

 

BILAGA 7 – INTERVJU MED TORBJÖRN GUSTAVSSON, CREACON 

HKAB 
Torbjörn Gustavsson, VS-projektör på Creacon HKAB 
080326, 10.00-11.30. Plats: Karl XI:s väg 61, Halmstad. 

Inför Halmstad Arena/Generella frågor 
 
Vad har du för befattning på projekt Halmstad Arena? 
VS-projektör. Torbjörn har läst Installation 100p i Katrineholm på en KY-utbildning 
Hur länge har du jobbat på Creacon HKAB? 
4 ½ år. Torbjörn gjorde examensarbetet på Creacon HKAB. Det var en villa ute i 
Tylösand som var på 700 m2 som var så komplex som examensarbetet behövde vara. 
Man skulle behandla vissa system (kyla, VS mm) och villan ute i Tylösand hade det 
mesta. Blev lite som skarpt läge då Creacon HKAB projekterade villan på riktigt. 
Torbjörn gjorde dock vissa system på annat sätt, han hade en annan lösning. Under 
examensarbetet fick han erbjudande att jobba på Creacon HKAB. ”Jag ser en klar 
fördel med riktiga projekt vid examensarbetet. Det blir mer konkret och inte så 
fiktivt” fortsätter Torbjörn.  
BIM:  
För Torbjörn Gustavssons del är det bara samgranskningsmötena som är BIM. BIM 
är i första hand för byggsidan, men det är kul att man kan ta in installatörerna. BIM 
är inget de använder i sina egna projekt och kalkyler. ”Jag känner att BIM kanske 
inte är så aktuellt i mindre projekt”, säger Torbjörn. ”Det krävs förmodligen nog lite 
storlek" 
När hörde du talas om BIM för första gången/när var din första kontakt med 
BIM?  
Första kontakten skedde i och med Halmstad Arena.  
Vad anser du är orsaken till att BIM har slagit igenom nu? 
Det är svårt att säga.  
Har ni haft utbildning på BIM? Om ja, hur gick er u tbildning till?  
Egentligen inte. 
Har du haft någon tidigare erfarenhet av 3D-projektering eller 3D-modellering? 
Om ja, har detta då hjälpt dig i detta projekt? 
Torbjörn har jobbat med MagiCAD sedan han började på KY-utbildningen 2001. 
Sedan har det blivit mer frekvent sedan han började på Creacon. Det har absolut 
hjälpt han i detta projekt.  
Halmstad Arena: 
När blev ni delaktiga i projekt Halmstad Arena? 
Torbjörn kom in sommaren 2007, Creacon HKAB blev upphandlade av Bravida. 
Kanske redan tidigare, runt sommaren 2006. Lämnade in anbud. Creacon lämnar mot 
Bravida som lämnar till Anjobygg. 
Vad hade ni för mål, visioner och förväntningar på BIM innan ni började med 
Halmstad Arena? 
”När jag hörde talas om det så kände man ju att det känns tryggt att man får med alla 
facken. Ett litet dilemma innan har varit att samgranska med program som är enkelt, 
och det har alltid fallit på någon i projekteringsgruppen som har fått köra via 
Autodesks program.” NavisWorks känns enklare och det är skönt att det ligger 
utanför, att det inte står och faller på någon i projekteringsgruppen. Tocoman är 



 

 

kanske inte vassa på bygg, eller VS osv. Men det fungerar bra. Neutraliteten är bra.  
Förväntningarna: Räknade kallt med att det skulle vara bra överblick och enkelt. 
Visade sig med råge, mer än förväntan. ”Jag är grymt imponerad, just det att lekmän 
kan kolla är bra”.  
Har du jobbat med andra projekt i denna storleksgraden? 
Vi mäter inte ett projekt i volym eller storlek på så sätt, utan mer i komplexitet. Antal 
system och avancerade-graden är måttet. Storleksmässigt är Halmstad Arena det 
största projektet. Men inte så våldsamt komplext även om de kommer förmodligen 
kommer bli komplext. Det kan bli det värsta projektet för Torbjörn Gustavsson 

Under tiden Halmstad Arena 
 
Hur har byggprocessen förändrats med BIM? 
Kan inte riktigt svara på frågan. Ligger nog utanför min del. Det är samgranskningen 
som jag märker. Att allt uppmärksammas, tydligheten är förbättrad.  
Efter en tids projektering med BIM: 
Vad är Creacon HKABs/din syn på BIM?  
Det är väldigt positivt. 
Fördelar och nackdelar 
Fördelarna är att med NavisWorks har du enkelheten och tydligheten samt att vem 
som helst har åtkomst till filerna.  
Nackdelarna är att den som är samordningsansvarige (Tocoman) måste vara kunnig 
inom alla områden. Han måste vara bättre informerad om de olika fackens 
installationer etcetera.  
Vad är annorlunda för Creacon HKAB med BIM-projekte ring på Halmstad 
Arena? 
Inget direkt. Vi har alltid ritat i 3D. Det är enkelt att rita i 3D. MagiCAD är som gjort 
att rita i 3D. 
Har BIM givit önskat resultat eller har BIM givit e xtraarbete? 
Inte förutom det faktum att Torbjörn måste leverera IFC-filer. 
Vad anser ni om framtiden för BIM? 
Viktigt att samgranskningen är väl genomförd. Det kostar pengar ute på arbetsplatsen 
annars kommer man att förlora pengar. Ser positivt med BIM-projektering. Vi på 
Creacon har samtidigt lagt stor vikt vid att hålla en god kvalitet vid 
samgranskningen.  
Vad anser du om pappersritningar, kommer de försvinna nu med BIMs intåg? 
Nej, det tror jag absolut inte. Det kommer inte att försvinna men det digitala kommer 
att öka. Det finns fördelar med pappersritningar ute på arbetsplatsen som är svåra att 
överträffa.  
 
Samgranskningsmöten; 
Vad är din roll vid samgranskningsmötena? 
VS-projektör.  
Hur tycker du att samgranskningsmötena fungerar med BIM-projektering? 
Utmärkt. 
När skulle kollisionerna upptäckts enligt dig vid 2D-projektering? Ute på 
arbetsplatsen, vid samgranskningsmötena eller en blandning av dessa? 
Delvis ute på arbetsplatsen, men delvis skulle man ha haft fler möten internt och sett 
fler kollisioner där. Nu blir det nästan att man överlåter allt till BIM istället för att 
göra det själva. Man skulle ha upptäckt många kollisioner, men inte alla. Det är svårt 



 

 

att se alla kollisioner. BIM-projektering leder till färre möten. Att se krockar inom 
VVS/El är inga problem, det är däremot svårt att se gentemot A/K. 
Har ni redan nu sett problem som vanligtvis inte skulle ha framkommit förens 
ute på arbetsplatsen?  
Alla vet om att alla fundamenten gjuts innan rörläggaren kommer dit. Ju större 
detaljgrad, desto längre tid tar det. Då vet jag att det inte behövs rita detaljerat, för 
jag vet att han inte står med en bilmaskin och väntar på att skapa ett hål. Man kan 
lätta lite på detaljerna för att inte tidspressen skall komma ikapp en själv. Man 
försöker förenkla de saker man kan och där kan de skapas problem. 
Vad är din syn på eventuell tids- och kostnadsbesparing vid 
samgranskningsmötena gentemot vanlig projektering?  
Känner att det här är mer tidseffektivt. Rent visuellt är det tidskrävande. Kollisionen 
med arkitekt och konstruktör är den del som främst gynnas för Torbjörn. Interna 
möten fungerar bra.  
Övriga fördelar/nackdelar 
Största fördelen är just det att alla facken är representerade vid BIM-projektering. 
Kan inte riktigt se nackdelarna.  
Vad har ni för informationsutbyte med de andra konsulterna?  
Rena 3D modeller på PDSen, som är projektnätverket. Kommer dagligen upp nya 
filer med mera. Kan vara lite frustrerande när man ser att en ny ritning har kommit 
upp, precis som man har fått in den gamla. Bli mer när tiden är knapp. Man vill sätta 
press på andra, för att skapa tid till sig själv.  
Informationsutbyte med övriga konsulter sker dagligen. Vi har rumsprogram som vi 
skall följa, men dessa är knapphändiga när man väl börjar projektera. Dels får man 
höra med Bravida; Vad har de tänkt sig i detalj? Kan inte Bravida svara hör vi med 
arkitekt eller beställare. Man vill hålla saker till projekteringsmöten väldigt generella 
och inte specifika enbart för VS.  
Har ni många interna möten för att diskutera problem, svårigheter och 
eventuella lösningar? Hur ofta har ni möten? 
De är tre stycken på Creacon HKAB: 
Torbjörn med VS, Jan på ventilation samt Roger som är handläggare.  
Mötena består oftast av enkla diskussioner. Är det större dilemman får man sätta sig 
ner och reda ut mer i detalj. Diskussioner sker varje dag.  
Hur ofta kommer större problem upp?  
Systemupplägget kräver mer såklart. Det måste man tänka igenom.  
Följer ni tidsplanen? 
Tidplanen är mer anpassad för byggsidan. Torbjörn har tryckt på detta, och förklarat 
för David Persson på Anjobygg. Persson inser problemet och de har kommit överens 
om att de skall arbeta på ett visst sätt. En arkitekt jobbar inte med ett helt system på 
samma sätt som VS gör. Sätter arkitekten in, eller breddar en dörr, påverkar detta inte 
byggnaden på andra sidan. Om VS ändrar dimension på ett rör på ena sidan, 
påverkas dock andra sidan. Därför är tidplanen inte utarbetad för VS. Det den är 
tänkt är att alla skall ha fram material till samgranskningen. Systemet står inte färdigt 
innan sista radiator och WC är klara.  

Program 
Vilka program använder du dig utav? Vilka filtyper hanterar du? 
Arbetar med dwg- och ifc-formatet. Som program används MagiCAD som är ett 
tilläggsprogram där Autodesks produkter ligger till grund. Sedan är det ett 
beräkningsprogram som heter Riuska. Och Officepaketet är alltid aktuellt. VS är 



 

 

väldigt produktorienterat. Man måste vara up-to-date om nya produkter. VS är en 
ung bransch. Utvecklingen är enorm. Man är väldigt produktberoende. Det gäller att 
hänga med. Ventilation kanske inte har lika stor utveckling. Mycket gratisprogram 
används. Säljare kommer i alla fall en gång i veckan och berättar om sina produkter 
vilket är väldigt bra.  
Vad har ni för styrmanualer på projekt Halmstad Arena? 
Dels finns kommunens manual. Sedan har man utarbetat en specifik, en 
projektspecifik manual för Halmstad Arena som bygger vidare på kommunens 
manual. Gunilla Qvarnström från Qvarnströms Arkitekter i Lund har vart med och 
utarbetat manualen. Sedan är det såklart BSAB som används.  
Program – NavisWorks Freedom  
Vad är dina tankar om NavisWorks Freedom?  
Kanonbra, tillgängligheten är superb. Man kan göra visualiseringen i ADT men det 
är såpass prestandakrävande så de går inte i praktiken.  
Varför har ni valt att arbeta med detta program? Har det hjälpt er vid eran 
utformning av Halmstad Arena? 
Absolut. Sitter med NavisWorks för enkelhetens skull och sedan direkt i AutoCAD. 
Är det något du anser programmet behöver förbättra, så som en eventuell 
platsangivelse med mera. Både Freedom och Jetstream. 
Önskar in fler funktioner. Programmet fungerar i dagsläget bra.  
Program – PDS: 
Har ni arbetat med många projekt med ett PDS-system? 
Inte just i PDSen men i Skanskas. Den är bra, bättre än PDSen.  
Hur tycker du att PDS-systemet fungerar? 
Den är OK, helt klart. Saker att förbättra, så som navigeringen för den är klumpig. 
Hitta nya ritningar fungerar bra. Omständligt att ladda upp nya ritningar. Mer klipp 
och klistra önskas. Skanskas princip är bra, där allt sparas i roten. Där man laddade 
man alltid ner alla ritningar i roten på projektet och per automatik lades alla ritningar 
i rätt ordning och på rätt plats. Alla hade samma ordning och samma struktur. Man 
visste alltid vart filerna låg. Det är inga problem nu men denna typ av struktur 
underlättar. Man får hämta konstruktörens ritningar nu för att sedan gå till arkitekten 
och så vidare. Det är lite bökigt.  
Har det uppstått några problem? 
Serverproblem och åtkomst.  
Är PDSen användarvänligt? 
Ja 
Övriga fördelar/nackdelar med PDSen? 
 
Program – MagiCAD: 
”Visning” – Torbjörn Gustavsson, Creacon HKAB 
MagiCAD är leverantörsspecifikt. Med detta menas att alla leverantörer lägger in 
sina produkter på CadCOM’s hemsida. Produktfilerna finns ibland i både 2D och 3D 
eller ibland var för sig. De tredimensionella filerna innehåller även all data, som 
tryckfall etcetera. Finns en grund MagiCAD har ställt upp för att skapa en viss 
standard. Allting är nästan färdiga produkter som finns att köpa ute på marknaden.  
 
Tryckfallsberäkningar utförs i MagiCAD. Man får på ett lätt sätt fram värden och 
dimensioner på ventiler, don, aggregat med mera. På samma sätt erhålls allt material 
i en specifikation, även om Torbjörn Gustavsson medger att Creacon HKAB är 
dåliga på att utnyttja denna funktion, då den skulle kunna spara pengar.  



 

 

 
För att beräkna transmissionsförluster är Torbjörn dock tvungen att rita upp projektet 
återigen han har erhållit från PDS-systemet med hjälp av MagiCAD Room. 
Anledningen är att MagiCAD inte kan förstå den information som rummet 
innehåller. Dessbättre blir detta inte något merjobb för Torbjörn då han kan använda 
modellen i andra program så som energiberäkningsprogrammet Riuska. 
 
Gör du energiberäkningen av Halmstad Arena? Om ja, vilket/vilka program 
använder du dig av? 
Har inte kommit så långt. Men man ska använda Riuska. Köpte in det innan jul. bara 
kört de på skoj, gjort lite på skoj. Kan lägga ner hur mycket tid som helst. Bara 
driftsfallen är oändliga.  
Strävar ni efter att ha så lite special ”enheter” som möjligt i projektet Halmstad 
Arena? 
”Naturligtvis får man hålla sig till så enkla kostnadseffektiva saker som möjligt, det 
är ju pengar som styr. Där det så krävs får man gå in på specialsaker. Ser man 
lönsamhet att göra något avancerat så gör vi såklart det”. Creacon ser på hela 
livscykeln, på nyttjarens bästa. Med totalentreprenad är det svårt att få med allt. 
Anjobygg vill hålla nere kostnaderna. Creacon är enormt energi- och miljömedvetna. 
Försöker verkligen göra vad man kan för att få vad man vill. 
 

Ekonomi  
Har du hunnit få någon uppfattning om eventuella delar i projektet där du inser 
att ”här kan vi spara in tid”, eller att ”här kan v i spara in pengar”? 
Vi ser att vi kan göra värmeåtervinning från kylmaskinen som ska hålla isen. Vi ser 
lönsamhet att nyttja den. Men BIM, inte så mycket, ligger utanför mitt område.  
I vilka projekt är det lönsamt att använda sig utav BIM? 
Kräver nog sin storlek. Kräver att alla facken är representerade och en storleksyta om 
500-1000 m2.  
Har du en uppfattning om vem av konsulterna/beställaren/entreprenören som 
kan tänkas tjäna mer eller mindre vid BIM-projekter ing?  
Anjobygg tjänar nog mest i alla fall, helt klart.  
För VS är finessen att samgranskningen blir väl genomförd!  



 

 

BILAGA 8 – INTERVJU MED INGE OLANDER, BRAVIDA 
Inge Olander, installationssamordnare, Bravida  
080326, 13.00-13.30. Plats: Svetsaregatan 10, Halmstad. 
 

Inför Halmstad Arena/Generella frågor 
 
Vad har du för befattning på projekt Halmstad Arena? 
Installationssamordnare 
Hur länge har du jobbat på Bravida? 
Bravida 20 år, Som kalkylator i 10. 
När hörde du talas om BIM för första gången/när var din första kontakt med 
BIM?   
Halmstad Arena, mängda/kollisionskontrollen 
Vad anser du är orsaken till att BIM har slagit igenom nu? 
Det beror på att tekniken finns nu. 
Har ni haft utbildning på BIM? Om ja, hur gick er u tbildning till?   
Nej 
Har du haft någon tidigare erfarenhet av 3D-projektering eller 3D-modellering? 
Om ja, har detta då hjälpt dig i detta projekt? 
Nej 
När blev ni delaktiga i projekt Halmstad Arena? 
Det var vid offerten 2006 
Vad hade ni för mål, visioner och förväntningar på BIM innan ni började med 
Halmstad Arena? 
Inte några större förväntningar. Ett mål var att hitta kollisionerna. 
Vad har totalentreprenad med partnering inneburit för er del? 
Totalentreprenör för ovanstående. 
Vem är det som har sista ordet vid en eventuell konflikt i totalentreprenad med 
partnering?  
Ett samarbete mellan inom. 6-7 stycken.  

Under tiden Halmstad Arena 
 
Hur har byggprocessen förändrats med BIM? 
Den förenklar, ger en bättre helhetssyn.  
Vad är Bravidas/din syn på BIM? Fördelar och nackdelar? 
Det fungerar bra. Samgranskningen är lättare. Det ställer dock högre krav på 
beställaren. Extra? Nej konsulterna. 
Har ni projekterat i BIM tidigare? Om ja, vad var d en utlösande faktorn? 
Nej 
Vad är annorlunda som underentreprenör/konsult med BIM-projektering?  
Det ligger i tiden. Vågar inte. Inte applicerbart på mindre projekt, måste vara mer 
komplexa projekt. Inte lika stora behov. Tror inte det. 
Har BIM givit önskat resultat eller har BIM givit e xtraarbete? 
Svårt att säga.  



 

 

Vad anser ni om framtiden för BIM? 
Jag tror att det finns en framtid, det kommer inte att användas i alla projekt, men 
något skall man nog stöta på. 
Vad anser du om pappersritningar, kommer de försvinna nu med BIMs intåg? 
Montörerna. Komplement. Kan inte installera i BIM. 
Vilka har vart de största fördelarna och nackdelarna med BIM under 
projekteringstiden? 
Kollisioner. Bara positivt.  
Vad är din roll vid samgranskningsmötena? 
Installationssamordnare 
Hur tycker du att samgranskningsmötena fungerar med BIM-projektering?  
Bra 
Vid kollisionskontrollerna; när skulle dessa problem ha upptäckts enligt dig vid 
vanlig projektering? Ute på arbetsplatsen, vid samgranskningsmötena eller en 
blandning av dessa? 
Säkert 50/60 %. Finns säkert kvar. Snabbare.  
Vad är din syn på eventuell tids- och kostnadsbesparing vid 
samordningsmötena gentemot vanlig projektering?  
Inte speciellt mycket 
Övriga fördelar/nackdelar 
Smidigheten 
Vad har ni för informationsutbyte med de andra konsulterna? 
- 
Har ni många interna möten för att diskutera problem, svårigheter och 
eventuella lösningar? Hur ofta har ni möten? 
Det är en ständig dialog. 
Följer ni tidsplanen? 
Ja, det är tight. Vi är beroende utav andra och A ligger efter.  

Program 
Vilka program använder ni er utav?  
AutoCAD 
Vad har ni för styrmanualer på projekt Halmstad Arena? 
Projektgruppen har tagit fram CAD manualen som i grunden ligger hos Halmstad 
Kommun.  Styrmanual Halmstad Arena.  
Använder du dig av NavisWorks Freedom? 
Ja, lite granna 
Vad är dina tankar om NavisWorks Freedom?  
Skulle vilja kunna gå in och släcka lager, våningsplan, så att man kan se ordentligt 
hur det ser ut. Kollisionspunkterna fungerar bra, han (Peter) lägger ju in de 
kollisioner som blir.  
Varför har ni valt att arbeta med detta program? Har det hjälpt er vid er 
utformning av Halmstad Arena?  
Enda programmet som finns för att se modellen. ”Inte mycket, kanske på konsult 
basis. Man kan få en förståelse”. 
Är det något du anser programmet behöver förbättra, så som en eventuell 
platsangivelse med mera. Både Freedom och Jetstream. 
Släcka/tända lager. Skära av. 
 Har ni arbetat med många projekt med ett PDS-system eller liknande? 
Ja, fler projekt. 



 

 

Hur tycker du att PDS-systemet fungerar? 
jättebra 
Har det uppstått några problem? 
”Ja, den är väldigt trög på mornarna när alla skall in och titta. Men det är mest en 
system grej.” 
Är PDSen användarvänligt? 
Ja det är den.  
Övriga fördelar/nackdelar med PDSen? 
Vissa saker. Långsamt, legat nere. Hänger sig ofta. 
 Vem är det som har ägande rätten över modellerna? 
Bravida. A-K-Anjobygg. Kommunens filer.  
 

Ekonomi  
Har du hunnit få någon uppfattning om eventuella delar i projektet där du inser 
att ”här kan vi spara in tid”, eller att ”här kan v i spara in pengar”? 
Nej 
I vilka projekt är det lönsamt att använda sig utav BIM?  
Mer komplexa 
Har du en uppfattning om vem av konsulterna/beställaren/entreprenören som 
kan tänkas tjäna mer eller mindre vid BIM-projekter ing?  
Om ett år kan vi göra en slutsats.  



 

 

BILAGA 9 - INTERVJU MED SVEN-INGVAR PETERSSON, 
FASTIGHETSKONTORET  
Intervju med Sven-Ingvar Peterson, Drifttekniker Fastighetskontoret, Halmstad 
kommun. 
080328, 13.00-14-30. Plats: Rådhuset, Stora Torg Halmstad. 
 
Vad har du för befattning på projekt Halmstad Arena? 
S-I jobbar på driftenheten på fastighetskontoret på Halmstad kommun. Det finns tre 
enheter, drift, förvaltning och byggenheten. De skall slå samman drift och 
förvaltningsenheten så det blir till ett. Sven-Ingvar sitter som representant för 
driftenheten i stort sätt för alla projekt. Går ej att ägna lika stor tid med alla projekt, i 
visa vet man att man inte behöver sitta med. I och med att man har jobbat med de 
projektörerna förut och man vet att de gör ett bra jobb. Vi kommer bara att bygga en 
Halmstad Arena och det är likadant med biblioteket, där satt jag även med. S-I lägger 
den drifttekniska synpunken. ”Jag är ju tekniker”. Och Richard och de övriga är ju 
byggare, så om vi kollar på problemet ifrån två hål kanske vi hamnar rätt. ”Det hade 
nog inte blivit så bra om jag hade fått bestämma över allt.” ”Halmstad Arena blir ju 
lite annorlunda mot våra andra projekt i och med partnering avtalet, vi leder ju inte 
projektet som vi gör i andra projekt.” Styr och reglering är S-I ansvarsområden. Sen 
ger S-I sina åsikter om VVS, el och A, ”det är bara K som han inte ger sig in på.” 
Sedan gäller det att se till att fläktrum och apparatrum är lätt tillgängliga, det skall 
vara inte vara som för 15år sedan då man hade en lucka i taket. S-I menar att då går 
man inte ditt i onödan. Det skall finnas bra belysning och lätt tillgängligt, då blir det 
lättsköt och ekonomiskt i längden. Finns fläktrum som är ritade så smala att det inte 
går att dra ut fläktdelen ur ventilationsaggregatet, hur skall du då kunna byta det? 
”Det är mycket sådant.” 
Hur länge har du jobbat på kommunen? 
Guldklocka i september, 1983. Först var S-I ute på fältet som reparatör, -95 flyttade 
han in på kontoret som drifttekniker. Innan var han på ventilationsfirma.  Började på 
plåtman efter nian. 
Vad är ”Vision Halmstad 2020”? 
Prata med Kristian Alexandersson på stadskontoret, 120-240 olika mål inom 
kommunen men med de tre namnen som rubriker som sedan bryts ner inom 
organisationen, så att man vet längst ner hur man kommer ditt, samma mål, dra åt 
samma håll.  
När hörde du talas om BIM för första gången? 
Första mötet om Halmstad Arena, Anjobygg hade anlitat Tocoman. ”Systemet och 
rita i 3D och få nytta av det har varit snack om det i många år, men det är ingen som 
har gjort det.” ”Det måste vara en vis volym på projektet för att det skall löna sig och 
gå så långt som Anjobygg gör, det kanske inte lönar sig på ett litet daghem och lägga 
ner det arbetet.” Nu ”spottar” kommunen ut daghem och alla ser likadana ut, bara 
vilket håll de ligger på tomten. Men om det hade projekterats med hjälp av BIM från 
början så hade det säkert varit lönsamt det med.  
Varför har BIM kommit på tapeten nu? 
Nej, det är först nu som det börjar bli möjligt, programvara, att alla kan konsulter har 
tillräklig kapacitet. Man börjar klaga även här att det börjar på att bli ”tungt”.  Det 
var på gränsen nu, om det inte skall krävas att man har det allra senaste, blir annars 



 

 

ohanterligt. Jageland låter Creacon rita allt, ”det är inte ekonomiskt realistiskt att han 
skall sitta med senaste datorer och senaste versionen av autocad”. 2D ritar han själv.  
Har ni haft någon utbildning om BIM? 
Nej, inte mer än det som Tocoman har visat på samgranskningen. S-I har gratis 
versionen som han tittar lite i, men det är inget han använder sig av.  
Ni kommer inte att använda er av modellerna när projektet är färdigt? 
”Nej jag tror inte det”. Det är den dagen som det kommer en om alternativt 
tillbyggnad. ”Det krävs minst ett generationsskifte här i det här huset, de som sitter 
högst upp nu kan ju knappt stava till CAD.” Det är två stycken på kontoret som sitter 
med CAD, och S-I använder det enbart till för att kunna öppna ritningar och granska 
dessa. 
Vad hade ni för mål med BIM? 
Det hade inte vi, vi som beställare har inte ställt några krav på detta, utan det är 
Anjobygg som har drivit detta. Eftersom Anjobygg står för projekteringen så får ju 
de göra som de vill. De har lämnat ett fast pris till kommunen, så hur de tar sig dit är 
upp till dem. ”Sen kanske det inte blir så bra som man trodde att det skulle bli för de 
ligger för långt efter i projekteringen så det blir inte riktigt det här, så exakt som det 
kunde bli. Det är klart att de förlorar pengar på att de inte ligger längre fram i 
projekteringen.” Ishallen kommer inte att bli klar till hösten och det är redan 
konstaterat. Den skall vara färdig nästa sommar. Men hela arena bygget ligger 
fortfarande i tid. Man kan ju inte gjuta väggarna innan man har ritat rören som skall 
gå igenom, det är ju ett ”general fel”. Man har trott att A, el och ventilation kan jobba 
parallellt, men så är det ju inte. De måste ha ett korrekt underlag att rita på, annars är 
det ingen idé att rita. ”Man börjar inte att rita ett kanalsystem vid aggregatet, utan 
man börjar rita i andra änden och då måste du veta hur rummen ser ut.”  
Hur gick tävlingen om Halmstad Arena till? 
Först var grundtanken att någon skulle bygga, äga och driva anläggningen, sen att 
kommunen skulle ha vis verksamhet. Då gick kommunen ut med ett 
förfrågningsunderlag i Sverige och var och ett av dessa företag presenterade sig och 
sin verksamhet och ekonomiska lösning. Och det kom in en A4 sida med intresserade 
företag och av dessa var det fyra stycken som man bedömde var intressanta. Dessa 
fick ta fram var sitt förslag, presentera skisser, tankar och idéer. Grunderna var vart 
det skulle ligga, tekniska kontorets lokalprogram och kommunens allmänna idéer. 
Vilka funktioner och ytor som minst skulle finnas var även ett krav, och att det skulle 
vara för sport och evenemang. Sedan bedömdes de fyra förslagen. Det var 
NCC/Anjobyggs som bedömdes bäst motsvara det som var förfrågat. Och det var 
ungefär då som kommunen kom på att det skulle vara billigare att bygga och driva 
det själva. I första förslaget så presenterade de det som en kostnad att hyra det per år. 
Nu fick de ta fram vad det skulle kosta att bygga det, och då missade man det att med 
gamla ishallen var det en massa åtgärder som NCC/Anjobygg hade lagt på framtida 
driften och då fanns inte den kostnaden med i priset. 
Hur var det med företagen som ni fick in på A4:an, var det namnen som ni 
sorterade efter? 
Man tittade på vilken typ av förtag, vad var deras finansiella status i och med att de 
skulle bygga och driva anläggningen och om de hade sysslat med den typen av 
projekt tidigare.  
NCC/Anjobygg presenterade väl ett annat förslag som sedan har blivit ändrat? 
Ja, det har det. Kommunen gjorde en seriös grej och gick ut till de föreningar som 
skulle bedriva sina aktiviteter där inne, så de fick lämna sina synpunkter på det hela. 
Och på Anjobyggs första förslag låg det tre fullstora handbollsplaner sida vid sida 



 

 

vilket gjorde att det blev flest läktarplatser på kortsidorna. ”Och det är ju inte så 
roligt.” Detta med lite annat gjorde att man stuvade om. Men det är fortfarande 
Anjobyggs pris som gäller och hur mycket kostnadsmässigt som dessa ändringar har 
gjort vet vi inte.  
Vad har hänt för er del efter det att Anjobygg fick Halmstad Arena? 
Det ligger på tekniska kontoret som skall bedriva verksamheten. De bestämmer vilka 
verksamheter de vill ha och då bestämmer vi på fastighetskontoret hur huset skall se 
ut. Nu har det varit mycket att delta i Anjobyggs projektering. Sen har 
fastighetskontoret jobbat med att kunna flytta bensinstationen.  
Vad har varit ert syfte och mål med Halmstad Arena? 
Det första är att den gamla sporthallen. Det är egentligen inget fel på huset, det är 
inte mögligt. Det är gamalt och slitet och innehåller 14 golvnivåer. Så det vore svårt 
och kostsamt att handikappanpassa huset. Det regnar in och det finns ingen hiss, 
räddningstjänsten har mer eller mindre dömt ut det. Sen saknas det en riktig 
evenemangsarena i Halmstad. Det har varit konserter i ishallen, men då är man 
tvungen att bygga upp allt från början.  
Vad har ni haft för krav på entreprenören vid utfor mningen av Halmstad 
Arena? 
Eftersom det inte var som en vanlig projektering, normalt sätt projekterar de själva 
och sen går ut med en förfrågan. Här fanns funktionskraven, det skulle vara dessa 
lokaler för handboll, bordtennis, brottning och pingis. Alla aktiviteter som finns i 
gamla sporthallen och lite till. Sen fanns det inga krav på material, förutom sunda 
material. Det är tekniska kontoret som har skrivit funktionsprogrammet. Sen har 
sådant som materialval kommit under projekteringen. Vi har sagt att alla 
våtutrymmen inte skall innehålla gips. Och då kom de fram till att det skulle bli 
billigast att göra allt i betong jämfört med en lättare vägg. 
Varför valde ni totalt entreprenad med partnering, vad tjänar ni på detta? 
Så var det inte, utan först var det att de skulle bygga, äga och driva hela 
anläggningen. I och med att kommunen bestämde sig för att bygga det själva så var 
det naturligt att det blev ett partnering avtal. Det är sällan som vi på kommunen 
använder oss av totalentreprenad.  
Har du någon tidigare erfarenhet av 3D projektering? 
Nej. 
Kan BIM-projektering vara något vid uppförande av en ny fotbollsarena? 
Om det är kommuns nya fotbollsarena så kan det vara till en klar fördel att använda 
sig av BIM-projektering. Varför? Dels för att få bort alla kollisioner, sen om man 
projekterar färdigt och sen börjar bygga, då kan man nog tjäna pengar på det också. 
Om det hade varit en vanlig projektering för kommunen hade de kunnat gå ut och 
sagt exakt hur många kubikmeter betong som behövs köp. Exakta mängder, sådant 
sitter inte vi och räknar ut på 2D ritningar, utan det får entreprenören göra. 
Har byggprocessen förändrats med BIM? 
Det kan inte jag svara på, det är Anjobygg som får svara på. 
Vad har BIM för fördelar och nackdelar? 
Fördelar är att man hittar konflikter. Det ställer större krav på projektörerna, det hade 
varit en oerhörd fördel om alla hade ritat i samma program och av samma version. 
För det är jobbigt att lägga ihop allt, det är ett mer arbete som hade undvikits om alla 
hade använt sig av samma program och version. För att lösa detta säger S-I att då får 
man ställa det kravet på konsulterna att man skall använda sig av ett enda program. 
Det blev fel ordning här med, först så lämnar Bravida ett pris på alla installationer, 
sen anlitar de sina konsulter och därefter får de reda på att nu skall ni rita på detta 



 

 

sätt. Det skulle de ha vetat ifrån början och ställt krav på att de skall rita på detta sätt 
och ”ni får se till att uppgradera era till AutoCad 2007 punkt slut”.  
Är det något annorlunda som beställare med BIM-projektering? 
Nej, det tycker jag inte. Inte i detta projekt. Men som vi brukar projektera så hade det 
varit annorlunda.  
Har BIM givit önskat resultat? 
Återigen så är det Anjobygg som får svara för sådana frågor. 
Vad anser du om framtiden för BIM? 
Definitivt, bara att kunna titta på 3D modellen och få en annan förståelse av hur det 
kommer att se ut, sen kunde man hoppas på att det fanns fler färger än grönt, rött och 
vit. Men vissa saker är mycket lättare att se i 3D än vad det är i 2D. Speciellt när det 
är sådana här komplexa byggnader. Det är inte en skolkorridor med fyrkantiga rum. 
Och man ser ju hur svårt det är för arkitekter och konstruktörer att få ihop det, det är 
inte lätt med alla sneda väggar.  
Tror du att det kommer att komma även på mindre projekt? 
Ja, det kommer det att göra. Jag var med och tog fram vår första CAD-manual -96 
och då var det knappt att nämnden vågade ta det beslutet att tvinga alla att följa den. 
Idag finns det två konsulter som inte ritar i CAD, men de håller också på att ge upp. 
Nu tar det 15år så är det ingen som inte ritar i 3D.  
Kommer pappersritningar att försvinna? 
Nej, så länge som du inte kommer på en 3D modell som du kan ta med sig ut på 
byggarbetsplatsen. Hologram, eller liknande. Men på något sätt måste du översätta 
det till något format som byggkillarna kan ta med sig ut. Sen tycker jag till viss del 
att på vår sida så har pappret försvunnit mycket. Det är fastighetsskötaren som gärna 
vill ha ventilations ritningar, annars får du inte godkänt OVK om inte de finns ute.  
Är det några andra fördelar/nackdelar som du har upptäckt under 
projekteringstiden? 
Det tvingar projektörerna att samarbete på ett annat sätt, det kanske inte enbart är 
BIM, men vi har samgranskningsmötena som blir på ett annat sätt.  
Är det några fördelar/nackdelar under produktionstiden som upptäckts? 
Det får Anjobygg svara på. 
Har ni informationsutbyte med konsulterna? 
Vi pratar om alla systemlösningar, hur vi skall dela upp det aggregat vis, ner till 
fabrikat. De vet om att de ritar ingenting utan att kolla med S-I. Det är allt ifrån ett 
telefonsamtal till ett studiebesök i Danmark. Sen sitter vi även hos Bravida när det 
finns lite ritningar att gå igenom. Så att alla är överrens innan de blir officiellt.  
Hur tycker du att samgranskningsmötena fungerar, är det effektivare? 
Ja, det är ju nytt för alla och det märks att det går snabbare och snabbare. Men sen 
gäller det att man har någon (Peter, Tocoman) som verkligen behärskar programmet 
som leder mötena. Det märktes skillnad mellan denna gång med Peter jämfört med 
när David lede det. Det är en process för alla att lära sig. Sen är det klart lättare att 
programmet hittar konflikterna, du kan vara rätt så säker på att om du har lagt in 
allting rätt så missar inte programmet något. Sen har du sådana saker som inte fanns, 
t.ex. bjälklaget. Det är klart att programmet inte kan räkna ut vad som inte finns. Så 
man kan ju inte helt förlita sig på det. Det är sådana saker som man ser tydligare när 
man går runt i huset i 3D än när du har platta ritningar. Mötena går även mycket 
snabbare och det ger nog att man har fler samgranskningsmöten. För de blir inte så 
tunga, det blir mer samgranskat här än det blir i ett annat projekt.  
Vilka program använder ni er av, Office, cad? 



 

 

Jag arbetar ju inte i CAD, utan det är för att kunna öppna och titta på ritningarna, 
granska dem. ”Då måste man kunna öppna ritningarna och tala om för dem att ni har 
jävlar gjort fel”.  Har även Xplot, autoview och NavisWorks Freedom.  
Vad är dina tankar om det programmet, Freedom? 
Det fyller sin funktion, men det är ett litet stort steg mellan gratis versionen och det 
skarpa. Både funktionsmässigt och prismässigt. Funktionsmässigt skulle man önska 
att man kunde plocka bort A eller K om man så önskade det.  
Varför har ni valt detta program? 
Det är enda möjligheten att titta på modellen. 
Har ni arbetat i många andra projekt med ett PDS-system? 
Sannarpsgymnasiet använde sig av ett liknande system och det fungerade inte alls. 
Projektörerna tyckte det var för tungt att använda, och det var det också. Det gäller 
att alla använder sig av PDS-systemet, och att det finns en resurs som David och 
håller reda på alla dokument och allting. Det lägger ett större ansvar på att alla håller 
koll på om det kommer något nytt och att man kollar sin e-post och ser om det har 
kommit något som gäller mig. Det fungerar bra, men det blir mycket. Skall man in 
och hitta en enda fil så är det mycket letande och då finns möjligheten att sortera 
efter status, datum bland annat. 
Hur fungerar det att ta ner en fil? 
Det är så praktiskt som det kan vara. Användarvänlig, och det har inte uppstått några 
problem som S-I har upptäckt. 
Vem är det som har äganderätten över modellen? 
Det var en knivig fråga, och just nu en oväsentlig fråga. Det väsentliga är den dagen 
då de blir relationshandlingar, då är de fastighetskontorets. ”Det är inget snack om 
saken.” men helt juridiskt vem det är som äger dem nu i denna entreprenadform är en 
intressant fråga. Det har ingen praktisk betydelse nu, men det är det om Anjobygg 
skulle gå i konkurs. Men det registreras hela tiden vem det är som laddar upp saker 
på PDS’en.  
Har du hunnit få någon uppfattning om eventuella delar i projektet där du inser 
att ”här sparar vi tid”, eller ”här sparar vi penga r”? 
Nej det kan jag inte säga. Spara pengar är lite fel att säga, projektet sparar pengar.  
Har du någon uppfattning om vem som tjänar mer eller mindre med BIM-
projektering? 
Anjobygg utnyttjar det mer, i och med att de använder det till mängning, och hade de 
inte själva ansett att de tjänar pengar på det hade de inte gjort det. Hade det varit 
naturligt för projektörerna att projektera i 3D hade de nog tjänat pengar på det, men 
just nu är det nog ett mer arbete. Om alla hade fått välja ifrån början så hade de inte 
projekterat på detta viset. Då blir det extra arbete och extra kostnader. Men den 
dagen då det är lika naturligt som att CAD, då kommer alla att tjäna på det, ”ingen 
förlorar på att det blir rätt ifrån början”.  
 
Övrigt? 
Cad-manualen för projektet är dags för att uppdatera, detta gäller även vår om vi 
skulle få in lite mer 3D. Ansvaret för CAD-manualen har legat på A som i sin tur har 
anlitat Gunilla och hennes företag. Det är inte bara att rita väggen rätt utan att 
verkligen skriva in all information i objektet. Det gör nog de flesta inte, fast än att de 
säger att de ritar objekt orienterat. All information måste in, ”det är bara 100 % som 
gäller, är det 99 % då kan du lika gärna ge tusan i det”. Det är nog svårt för 
projektörerna att inse att det är det som krävs.  
 



 

 

BILAGA 10 – INTERVJU MED JAN LINDSTRÖM OCH MAGNUS 

OSCARSSON, GRONTMIJ 
Jan Lindström, uppdragsledare och Magnus Oscarsson, konstruktör på Grontmij 
080418, 14.30-16.00. Plats: Fredriksvallsgatan 7, Halmstad. 

Inför Halmstad Arena/Generella frågor 
Vad har ni för befattning på projekt Halmstad Arena? 
Vi utför elprojekteringen där Jan Lindström (JL) är uppdragsledare och Magnus 
Oscarsson (MO) är konstruktör. 
MO: ”Det har gått jättebra, kul med större projekt. Det kan dock kännas som att man 
går ett steg tillbaka när man avslutar Halmstad Arena och går över till mer ordinära 
projekt”. JL: ”Fördelen med att komma in som ny är att det går inte lika snabbt med 
projektet, man hinner rita de olika systemen. Vi har kanalisationen, kraft, belysning 
och telesystem. Har man ett mindre projekt måste man kasta sig över alla system på 
en gång.” Man får lite längre tid på sig att ta in den nya erfarenheten. 
Hur länge har du jobbat på Grontmij?  
Jan har jobbat på Grontmij i 9 år och Magnus har jobbat i ganska exakt ett halvår.  

BIM:  
När hörde du talas om BIM för första gången/när var din första kontakt med 
BIM?   
JL: Det var nu under arenahallen.  
Vem var det som tog upp BIM?  
JL: Det var under CAD-samordningen, där vi har uppfört en manual tillsammans 
med beställare, entreprenörer och projektörer som stöttar mycket mot Halmstad 
kommuns egen CAD-manual. Tocoman hade en liten visning om BIM och David 
Persson hade en förläsning. ”Vi kommer inte i kontakt (med BIM) på det sättet som 
bygg gör, för de använder BIM för att få ut krockar samtidigt som man får ut 
materialspecifikationer med mera. Det har inte vi så stora behov utav. Vi ser det här 
som att vi får en fil som vi kan gå in och titta i efter installationssamordningen”. Vi 
kan se krockar och varför dessa har uppstått. Vi ser våra ritningar i 3D med, men det 
är en annan utformning på själva layouten. 
Vad anser du är orsaken till att BIM har slagit igenom nu? 
JL: Vi har ingen erfarenhet på det sättet. Vi rör oss sällan i sådana här stora projekt. 
Det är pengar som styr, som med allt annat. 
MO: Frågan är om det har slagit igenom? Det känns som lite i sin linda.  
JL: Vi har kunnat rita i 3D innan, men det har inte vart någon efterfrågan. Vi har haft 
installationssamordningar och sedan tittat på 3D-modellerna. ”Jag är förvånad att 
man inte har hittat fler installationskrockar vid samordningen, än vad det har blivit”. 
På så sätt har vi haft nytta av den lilla 3D-projektering vi har haft innan. Dock har vi 
ritat i 3D så länge som jag kan komma ihåg och det gör rätt mycket. 
Installationskrockar är aldrig kul när man kommer ut på arbetsplatsen.  
Har ni haft utbildning på BIM? 
Enbart introduktionen under CAD-samordningen. 
 
 



 

 

Halmstad Arena: 
När blev ni delaktiga i projekt Halmstad Arena? 
JL: Nu är vi upphandlade av Bravida till vilka vi lämnade in en offert vid sommaren 
2007. Egentligen skulle vi vara klara julen 2007. Allt har blivit lite förskjutet.  
Anledningen till förseningen? 
JL: Finns säkert jättebra anledningar. Halmstad Arena är ett stort projekt. Men 
avtalet mellan kommunen och Anjobygg skrevs på precis innan julafton, kring den 
22a-23e december. Vi har alltså haft väldigt lite handlingar att skriva en offert på, det 
var mest skisser.  
Vad hade ni för mål, visioner och förväntningar på BIM innan ni började med 
Halmstad Arena? Eventuella lärdomar och erfarenheter som ni såg med BIM? 
JL: Ja det (lärdomar/erfarenheter) skulle man kunna tro att vi skulle få! Men eftersom 
vi inte har haft så många krockar, har det inte blivit något bakslag.  
MO: Vi har alla möjligheter att lära oss något. ”Jag är förvånad varje gång jag ser en 
krock eftersom jag är övertygad att jag lämnar in korrekta handlingar, rena från 
krockar.” ”Detta är ett bra sätt för mig att komma in i det, just det här med 3D-
modellen. Jag får se alla installationer, även om det inte är utritat exakt får man ändå 
en bra uppfattning om hur det är tänkt att se ut.” 
JL: ”På sådant sätt är det kanon för en som precis har kommit in i branschen. Att få 
ett sådant här projekt, där man kan titta på ritningar och se alla installationer. Du ser 
inte bara ett streck på ritningen utan du ser precis hur man har dragit och kopplat 
ihop toalettstolar eller vad det nu kan tänkas vara.” ”Kanalisationen är ritad exakt, 
den skall monteras där den är. Armaturplaceringar är också ritad exakt. Men uttag 
och strömbrytare redovisar vi inte exakt, dessa kan hamna en halvmeter från 
väggen.” För montörernas skull kan vi inte rita det exakt. De vet hur de skall fästa in 
alla uttag till exempel även om det är en betongvägg eller en lättvägg. 
MO: ”Där känner jag mig lite kluven, jag vill sätta dem på exakt plats, men det går 
inte.” 
JL: ”Nej vi måste lämna in korrekta 2D ritningar för el-montören på plats.” ”Det vi 
skall redovisa är kabelstegarna eller kanalisationen som det heter och armaturerna.” 
Ser man på modellen finns bara armaturer och kabelstegar. ”Det är där vi får 
problemet när vi ska leverera våra IFC-filer. Magnus får plocka bort alla ledningar 
och uttag. Annars kanske Peter får alla möjliga kollisioner.”  

Under tiden Halmstad Arena 
Hur har byggprocessen förändrats med BIM? 
Inget direkt svar. 
Är det något för er nytt med upphandlingar eller så?  
Halmstad Arena är ett partneringprojekt. Vi känner inte av partnering utan för oss är 
det en totalare (totalentreprenad).  

Efter en tids projektering med BIM: 
Hur är er syn på BIM? Fördelar och nackdelar 
MO: Jag är rätt så förtjust i det.  
JL: Kanonbra, jag hoppas bara att det kommer att appliceras mer hos beställare och 
medentreprenörer. Samordningen är suverän där man har en bild över kollisionen, 
man slipper fundera över vad som är fel. ”Tittar vi på hur vi har gjort 
installationssamordningen tidigare, har vi gjort som sådant att vi har dragit upp allt 
på projektorn i 2D. Alla projektörer sitter och antecknar respektive fel och 
kollisioner. Jag som installationssamordnare sitter då kanske och ritar en ring. I 



 

 

ringen anger jag vilka aktörer som krockar och vem som ska ta hand. Med BIM-
projektering får man en projicerad eller en fotograferad bild över kollisionen. BIM-
programmet anger även vilka som kolliderar och vems ”fel” det är. 
Installationssamordningen går MYCKET fortare än traditionell projektering, ”vi talar 
nog en tredjedel av tiden i förhållande till tidigare.”  
Har ni projekterat i BIM tidigare? Om ja, vad var d en utlösande faktorn? 
Nej 
Vad är annorlunda för Grontmij med BIM-projektering  på Halmstad Arena? 
JL: Vi sitter lite i olika sitsar jag och Magnus. Jag har ritat i Point, som är i stort sett 
dött nu. Magnus sitter och ritar i MagiCAD. JL: Jag har ritat i 2D tidigare, även om 
man kan få det i höjder med Point.  
Har BIM givit önskat resultat eller har BIM givit e xtraarbete? 
Bara konverteringen till IFC är merarbetet. 
Vad anser ni om framtiden för BIM? 
JL: Just nu känns det som att den är mer applicerad på byggsidan för att få fram 
material och mängder. BIM kommer att vara kvar, det kommer att utvecklas.  
Jan berättar att de har möjligheten att generera till exempel armaturförteckning i 
MagiCAD. 
Vad anser ni om pappersritningar, kommer de försvinna nu med BIMs intåg? 
JL: Nej, eller ja, någon gång i framtiden. ”Redan nu ser vi en minskning i format. Vi 
har många A3-handlingar med oss vid möten, där man kan göra noteringar. Man 
kanske kan göra något liknande i framtiden, där man tar med sig en skärm eller 
liknande som man kan skriva direkt på.  
MO: ”Papper är smidigt, oömt och billigt”.  
JL: Sedan är papper ett mycket smidigt medel för att gå tillbaka i tiden för att studera 
hur vi tänkte då och hur det såg ut då.  
Vilka har vart de största fördelarna och nackdelarna med BIM under 
projekteringstiden? 
Som vi nämnt tidigare går det snabbt, det är en stor fördel med kollisionskontrollen 
och samordningsmöten är mycket mer effektiva.  

Samgranskningsmöten 
Vilka är era roller vid samgranskningsmötena? 
Inge Olander på Bravida är installationssamordnare. Jan och Magnus sitter med och 
bevakar våra intressen vid dessa möten. Magnus är med för att ta del av vad, hur och 
varför det har uppstått kollisioner med byggnaden och övriga installationer. Jan 
berättar att det även finns en anledning till att Magnus är med på 
samordningsmötena. ”Jag har med Magnus för vi (Grontmij) har inte tänkt att han 
skall sitta som konstruktör hela livet.” Inom en fem till tioårsperiod kommer han så 
småningom att bli uppdragsledare och därför är Halmstad Arena ett bra projekt att få 
den erfarenhet som krävs. Samtidigt, fortsätter Jan, är det Magnus som sitter och ritar 
i MagiCAD och det är skönt att ha den hjälpen vid sig.  
Hur tycker du att samgranskningsmötena fungerar med BIM-projektering?  
JL: Men den erfarenhet jag har anser jag att det bara tar 1/3 av traditionell tid. 
Vid kollisionskontrollerna; när skulle dessa problem ha upptäckts enligt dig vid 
vanlig projektering? Ute på arbetsplatsen, vid samgranskningsmötena eller en 
blandning av dessa? 
JL: ”Allting hittar man inte. Jag skulle bli förvånad om det var noll kollisioner när 
det ska byggas. Vi sitter inte och granskar i BIM-modellen efter kollisioner.” Vi får 
A-ritningar varannan vecka och VVS-ritningar samma. ”Det är omöjligt att gå 



 

 

igenom allt. Skulle VVS ingenjörerna hitta en kollision med kabelstegarna måste de 
ringa eller skriva en textmassa om att: ’Vi inte kan gå över/under era kabelstegar. 
Kan du flytta den på något sätt?’. Det kommer vi inte ifrån”.  
Jan fortsätter att berätta att om VVS-projektörerna drar t.ex. en kanal genom våra 
stegar som vi ritat in för kanske tre månader sedan, är det deras uppgift att 
kontrollera en eventuell kollision. Om inte annat ger det utslag i BIM-programmet.  
Övriga fördelar/nackdelar 
JL: ” Allt som är i 3D är fördel”.  
MO: ”Jag misstänker att det någonstans i den här processen, från första början, tar 
litet längre tid att skapa 3D-modellerna jämfört med vanliga 2D-ritningar. Dessutom 
tror jag det tar litet mer tid att rita även våra ritningar i 3D, eftersom det är mera att ta 
hänsyn till.” 
Jan säger även att en annan fördel är att brukarna får en större insyn med hjälp av 
NavisWorks Freedom. Även att kunna framställa filmklipp från modellen tror Jan att 
brukarna vill ha eftersom de brukar ha begränsad insyn på hur det ser ut. ”Det här är 
en lysande grej.” 
Vem har sista ordet vid en konflikt? 
JL: ”Vi hinner rita mer än VVS-konsulterna och deras system är dyrare och större så 
det blir oftast vi som får flytta på oss. Men man kan inte bara sitta och nicka på ett 
projekteringsmöte, då bli man överkörd.” Samtidigt är det ett samspel mellan 
konsulterna. Men vid en eventuell konflikt där båda parter säger att de inte vill eller 
kan flytta på sig är det Inge Olander på Bravida som har sista ordet i det här 
projektet.  
Vad har ni för informationsutbyte med de andra konsulterna?  
Väldigt lite. Inte för att vi inte vill prata med varandra utan vi har inte haft någon 
anledning. Ovanligt lite gentemot vanlig projektering. En stor anledning är nog 
CAD-samordningen. Man måste även ta in (x-ref) allas ritningar för att se hur 
installationerna  är ritade. Vid ett problem, där någon t.ex. har ritat en 
ventilationskanal genom en stege, är det oftast för att man inte har tittat ordentligt på 
övriga konsulters ritningar. 
Ni går hela tiden via PDSen?  
Ja man får ej gå via e-post eller motsvarande! Gör man det så är det på ”eget bevåg”.  
Har ni många interna möten för att diskutera problem, svårigheter och 
eventuella lösningar? Hur ofta har ni möten? 
JL: Vi har bara haft ett där vi drog upp riktlinjer, vilka vi har följt. Det är nog också 
en anledning till uteblivandet av kommunikation.  
Internt sitter tre man på kontoret med Halmstad Arena: Jan, Magnus och Anton 
(uppdragsledare och konstruktör). Jan och Magnus har daglig kontakt. Jan och Anton 
har också mycket kontakt, om än inte dagligen.  
Följer ni tidsplanen? 
Vi ligger i fas.  

Program 
Vilka program använder ni er utav? 
MagiCAD. 
Vad har ni för styrmanualer på projekt Halmstad Arena? 
CAD-manualen.  



 

 

Program – NavisWorks Freedom  
Vad är era tankar om NavisWorks Freedom?  
Väldigt smidigt. Ibland är ens egna noteringar svårtydda och då är Freedom till stor 
hjälp.  
Har det hjälpt er vid er utformning av Halmstad Arena? 
MO: Jag kollar och ser vad de andra har sina grejor innan jag börjar rita. Det är en 
fördel att kunna kolla. Man kan se i AutoCAD men det bli för tungt då! Mycket bra 
med ett program där man kan lätt och smidigt ser övriga konsulters installationer. 
Är det något ni anser programmet behöver förbättra, så som en eventuell 
platsangivelse med mera? 
MO: Jag saknar inget speciellt. Man vill ju inte att det ska bli för avancerat 

Program – PDS: 
Har ni arbetat med många projekt med ett PDS-system? 
JL: Vi har inte arbetat med PDS-systemet innan, men dock med två andra liknande 
system. Hur tycker ni att PDS-systemet fungerar? 
MO: Det fungerar i stort sett bra. Helt intuitivt är det inte. Men tack vare hjälpfiler 
och en resurs som David Persson löser man det mesta. 
Har det uppstått några problem? 
MO: Något slö på morgonen kan den vara.  
Är PDSen användarvänlig? 
MO: Att ladda upp/ner filer är lite bökigt. Uppladdningen av en ny version av en fil 
skulle vara flexiblare, då man måste vara exakt. Sökfunktionen som är inbyggd 
skulle kunna lära sig utav Google. Men i det stora hela är det bra.  
Vem är det som har ägande rätten över modellerna? 
Det är beställaren.  
 

Ekonomi  
Har du hunnit få någon uppfattning om eventuella delar i projektet där du inser 
att ”här kan vi spara in tid”, eller att ”här kan v i spara in pengar”? 
JL: Nej, inte några som är knutna till arenaprojektet direkt i alla fall. 
I vilka projekt är det lönsamt att använda sig utav BIM?  
JL: Förmodligen lite större projekt. 
Har du en uppfattning om vem av konsulterna/beställaren/entreprenören som 
kan tänkas tjäna mer eller mindre vid BIM-projekter ing?  
JL: ”Det är mest entreprenören som använder sig av det. Men kan det appliceras så 
att vi kan använda det finns det både tid och pengar att tjäna.” 
 



 

 

BILAGA 11 - INTERVJU MED RIKARD AHLGREN, 
FASTIGHETSKONTORET 
Intervju med Rikard Ahlgren, Projektledare Fastighetskontoret, Halmstad kommun. 
080423, 13.00-14.30. Plats: Arbetskontoret Halmstad Arena, Sannarp. 
 
Vad har du för befattning på projekt Halmstad Arena? 
Jobbar på fastighetskontoret som projektledare, det är Rikards chef (Krister 
Knutsson) som är juridiskt ombud för projektet. 
Hur länge har du jobbat på kommunen? 
Rikard har jobbat på kommunen i snart åtta år, tidigare på vägverket i 6år och först 
på NCC husbyggnad i 5år. Detta är nyttiga erfarenheter att ha med i bagaget. Detta 
projekt är ett helt nytt sätt för Rikard att arbeta på, ”jag har aldrig haft så mycket 
möjlighet att kunna påverka ett projekt” i och med att detta är i partnering. I vanliga 
fall projektera vi (kommunen) färdiga handlingar som man sedan tar in anbud på, på 
dessa skall göras det sedan göras så få ändringar som möjligt. Men i detta projekt 
sker ändringar dagligen, man kan ifrågasätta dörrar, placeringar, hisstorlekar. ”Man 
kan påverka så att man får rätt grejer hela tiden. Har man beställt en hiss för två år 
sedan när man projektera och när väl bygget så kommer hissen hur väl den ser ut så 
får man konstatera att det var fel hiss.” ”Rätt produkt till rätt kostnad.” Det är 
totalentreprenad på löpande räkning. Är det ett fast pris, då är vi tillbaka och man får 
beställa förändringar. Nu är det så att för varje skruv som vi tar bort slipper vi betala 
för.  
Sven-Ingvar sa att de hade ett fast pris?  
Det enda som är fast är deras ersättning, det andra är egentligen på löpande räkning, 
där finns ett anbud och en anbudskalkyl som hela jobbet baseras på. Har de glömt att 
räknat med en huskropp och vi konstaterar att ... och välja om vi skall betala extra 
eller strunta i det. 
Vad är ”Vision Halmstad 2020” mer konkret? Är det ett sätt att styra 
kommunen (rådhuset) mot ett gemensamt mål? 
Det är egentligen det det handlar om. Vi har våra tre hjärtan och deras värdegrunder, 
det är det som man skall tänka vid varje beslut, man har olika målsättningar med sina 
verksamheter. Vi håller då på med ett utav hjärtana, upplevelsestaden.  
När hörde du talas om BIM för första gången? 
Det var på ett projekteringsmöte med Sven-Åke på Tocoman som berättade att de 
jobbade med det. Man kunde i tidiga skeden få fram ganska bra kalkylunderlag, trots 
att man inte har så mycket underlag. Detta var i halvårsskiftet förra året. Vi gjorde en 
bedömning på vad vi skulle tjäna på det och efter det togs beslutet att vi skulle 
använda oss av BIM-projektering. Det var David Persson och Tocoman som la fram 
förslaget.  
Vad var det för fördelar som ni såg?  
Samordningen, vid en vanlig entreprenad som projekterar vi fram en färdig handling 
och sedan görs en samgranskningshandling och sedan tittar vi på kollisioner och 
därefter är det stängt. Här är det mer rullande projektering och man kan fortlöpande 
göra samgranskning och kollisionskontroll. Sen är det att man får ut mängder och få 
in det i kalkylen. Ett sätt att säkra upp kostnaderna i och med att det är löpande 
räkning. Det är de två huvuddelarna. Sedan ritar de flesta redan i 3D idag och det är 
enbart ett litet merjobb för varje part. Vi ansåg inte att det skulle vara någon jätte 
merjobb för projekteringsgruppen. För arkitekterna är det nog inte något merjobb 



 

 

överhuvud taget, de är rätt vana att jobba i 3D, enligt dem själva. Vi har gjort en 
bedömning om vad det kostar, sen kan man räkna på hur många fel man måste göra 
för att äta upp de kostnaderna. Man kan ju aldrig hitta vad som är rätt och fel.  
Vad är anledningen till att BIM har slagit igenom nu? 
Vet inte, det ger en fördel att man kan presentera ett projekt på ett vettigt sätt och i ett 
tidigt skede. Sedan finns tekniken och kunnandet nu, det är en kombination av att 
man ser att man kan tjäna pengar på det och tekniken. Man ser att det kostar mycket 
pengar i projektet när man får ändra. Här finns det många trånga sektioner och det 
vore tråkigt om man inte fick plats och fick göra en massa trösklar eller konstlade 
lösningar. Det i kombination med att möjligheten finns nu. Det är i ett sådant här 
projekt (Halmstad Arena) som man ser möjligheten med det. I vanliga fall använder 
vi oss inte av det (BIM). Som Rikard ser det så måste det vara av denna storlek av 
projekt som det är lönsamt på. Till exempel så gör de förskolor i var tionde minut 
och där återanvänder de sig av handlingar och de kan använda sig av mindre 
konsultfirmor som inte klarar denna typ av projektering. Hade vi inte haft David 
Persson i detta projekt så vet inte Rikard hur det hade gått.  
Är det David som är CAD samordnare eller är det Peter (Tocoman) som är det?  
Det är Gunilla som är CAD samordnare, hon höll i några möten i början där hon var 
väldigt tydlig om vad som gällde.  
Har ni haft utbildning/seminarieföreläsning om BIM? Om ja, hur gick er 
utbildning till? 
Nej, jobbar inte med det alls. Enbart fått det visat för sig med dess möjligheter. Det 
var Tocoman som visade. 
Vad hade ni för mål, visioner och förväntningar på BIM innan ni började med 
Halmstad Arena? 
De har inte haft några tydliga mål och visioner med BIM i och med att de inte visste 
att BIM-projektering fanns. Vi fick det presenterat och såg möjligheterna med det på 
detta projekt. ”Sen är jag rädd för att när möjligheten och medlen finns för att hitta 
fel då kanske risken är att man inte är noggrann när man projekterar. Det finns en 
livlina hela tiden.”  
Hur gick tävlingen om Halmstad Arena till?  
Det var fyra företag som lämnade anbud och vi hade en egen vision att de skulle hitta 
några smarta lösningar, att de hade med även andra verksamheter som hjälper till att 
finansiera projektet. Tanken var även att vi (kommunen) skulle hyra tillbaka huset, 
och tanken från början var att de även skulle ta över verksamheten i den bifintliga 
ishallen och badet. Men det visade sig att det inte var någon som hade något bra 
förslag. Anjo var de som hade det bästa förslaget, så vi jobbade vidare med det. 
Sedan räknade vi på det igen och kom fram till att det var bättre att investera i det 
själva. Det var en anledning till varför det blev just partnering på projektet. 
Det finns ett verksamhetsprogram i förfrågningsunderlaget som beskriver vad det 
skall användas till. Sen skall det även vara en modern och flexibel arena. 
Vad var anledningen till att det blev partnering till slut?  
För att kunna vara lite mer flexibla och kunna styra projektet lite mera. Det är ett litet 
nytt sätt att jobba på. NCC använder sig mycket av det i hela Sverige. Rikard har läst 
ett par böcker om partnering. Det handlar mycket om att man är väldigt lyhörd, att 
man litar på varandra och att alla jobbar för projektets bästa. I normala fall så skall 
man leverera det som finns på handlingen och då kanske man försöker hitta enklare 
lösningar och tjäna lite pengar. Här har vi redan bestämt vad de skall tjäna, sedan så 
bygger man där funktion, kvalitén och ekonomin är den viktigaste. Man ”riskar” 
ingenting, man vet vad man skall tjäna. 



 

 

Vem är det som har sista ordet vid en konflikt?  
Det är som i vanliga fall ombuden. Men det beror på vad det är för typ av en konflikt, 
det kanske är en konflikt som går vidare till domstol, men är det en konflikt som inte 
ombuden kan lösa så är det Anjobygg eller Christer Knutsson. Vanligt ABT kontrakt, 
så det är ingen skillnad.  
Vad har varit ert syfte/mål med Halmstad Arena? 
Den gamla (idrottshuset) har gjort sitt, och i den nya kan man göra mer saker. Rikard 
sitter på en budget på 360 miljoner, totalt sett. Varav 315 miljoner är för projektet, 
resten är en reserv som dels kommer att gå till anslutningsavgifter och organisationen 
runt om Rikard. 
Har du haft någon tidigare erfarenhet av 3D-projektering eller 3D-modellering? 
Om ja, har detta då hjälpt dig i detta projekt? 
Jätte lite, handlingarna till sannarpsgymnasiet var i 3D. Sedan har det enbart varit lite 
detaljstudier som även har varit i 3D. Det har inte hjälpt detta projekt något, det beror 
mer på vilken erfarenhet som de övriga har.  
Kan BIM-projektering vara något vid uppförandet av en ny fotbollsarena? 
Absolut, det är inte fel. Det är också mycket mängder och sådant. Men en 
fotbollsarena är inte lika komplicerad som detta arena projekt.  
Behöver BIM projekteras med partnering? 
Det behöver det inte vara, ”men det känns lite lättare, i varje fall när vi projekterar 
fortlöpande”. Fördelen med BIM är att man ser förändringar hela tiden och hur den 
påverkar din budget.  

Under tiden Halmstad Arena 
 
Hur har byggprocessen förändrats med BIM? 
Nej, det tror jag inte. 
Vad är kommunens/din syn på BIM?  
Nackdelar som Rikard ser med BIM-projektering är att det är ”lite teknik nördigt” 
fortfarande. Det måste vara någon duktig som fattar vad han sysslar med. ”Det är inte 
bara till att köpa programmet och hej och hå nu kör vi.” Man får hela tiden dra hit 
Tocoman som skall göra konflikt kontrollen, nackdel för oss och en fördel för 
Tocoman som kan sälja en massa konsulttimmar. Samordningsmötena går säkert att 
få effektivare, men nu är det nytt för alla. 
Är det något annorlunda som beställare med BIM-projektering? 
Nej, det tycker jag inte. ”Förhoppningsvis får man den bästa slut produkten”. 
Kommer ni att använda er av modellerna efter bygget?  
Mycket möjligt att vi kommer att använda det till presentationer. Arkitekterna har 
använt modellen till färgsättning, annars har de skissat upp det för hand.  
Har BIM givit önskat resultat eller har BIM givit e xtraarbete? 
Än så länge har det givit önskat resultat och för Rikards egen del har det inte givit 
något extraarbete. Det kostar lite tid och pengar, man måste ha lite resurser till det 
hela.  
Vad anser ni om framtiden för BIM? 
Tror att BIM är här för att stanna och får man det lite mer användarvänligt så 
kommer det även att appliceras på mindre projekt.  
Vad anser du om pappersritningr, kommer de försvinna nu med BIMs intåg? 
Nej, det gör det inte. Det är lättare att granska och bläddra (ute på arbetsplatsen). . 
Vilka har vart de största fördelarna och nackdelarna med BIM under 
produktionstiden? 



 

 

Nej jag kan inte se några fördelar, ”förhoppningsvis skall man aldrig se, man skall 
aldrig märka de fördelar, man skall märka att man aldrig har några konflikter, det 
skall bli rätt hela tiden, rätt i handlingen”.   
Har ni informationsutbyte med konsulterna? Om ja, vad är det för information 
ni utväxlar?  
Vi granskar handlingar och lämnar granskningssvar, och vi är med på 
projekteringsmötena. Sedan matar vi dem med uppgifter som efterfrågas. Mycket 
med arkitekterna, mycket med utseendet. Det påverkar kostnaderna.  
Vad är din roll vid samgranskningsmötena? 
Är inte med på samgranskningsmötena, har bara varit med någon enstaka gång, 
Markus är med. Det är mest för att lyssna av och se hur projekteringen går. 
Beställaren har ingen roll i samgranskningen.  
Hur tycker du att samgranskningsmötena fungerar med BIM-projektering? 
Man hade kunnat göra det på ett annat sätt, men det gick mycket fortare sist. På 
biblioteket satt de i två dagar på samplotningen, men då gör du det en gång och sen 
så är du färdig. 
Följer ni tidsplanen? 
Ja, byggnationen följer tidsplanen, dock inte projekteringen. Framför allt på ”A” 
sidan. 
Har ni några interna möten? 
Vi har ett, där jag visar projektupplägget. De är 6st som är med på dessa möten. Den 
dagliga verksamheten har Rikard hand om. 

Program 
Vilka program använder du dig utav samt kommunen? 
AutoView, sen är det de vanliga office paketen.  
Har ni arbetat med många projekt med ett PDS-system? 
Första gången som de använder sig av PDS-systemet, dock har de använt sig av 
liknande och ett eget system, men det fungerade inte bra. PDSen är jätte bra, det är 
David som har lagt upp strukturen. Bra med sorteringsfunktioner.  
Har det uppstått några problem? 
Ett skitproblem, jag måste lägga filen på skrivbordet. Annars så fungerar det bra. 
Rikard laddar upp protokoll.  
Vem är det som har ägande rätten över modellerna? 
Vi köper, det slutliga dokumentet äger vi.  

Ekonomi  
Har du hunnit få någon uppfattning om eventuella delar i projektet där du inser 
att ”här kan vi spara in tid”, eller att ”här kan v i spara in pengar”? 
Ett exempel är att Rikard ifrågasatte storleken på hissen, frågade verksamheten vad 
de skulle köra i den hissen, och det var en vagn. Då kunde Rikard välja en mindre 
hiss som var en halv miljon billigare. ”Kan man jobba så istället att man tänker till 
när man gör inköpen, Anjo är jätte duktiga och flexiblare. De är vakna på att hitta 
jätte bra lösningar.” 
Har du en uppfattning om vem av konsulterna/beställaren/entreprenören som 
kan tänkas tjäna mer eller mindre vid BIM-projekter ing?  
I slutendan är det beställaren.  



 

 

BILAGA 12 - TELEFONINTERVJU MED SVEN ANDERSSON, WSP 

080506 

Kompletterande frågor 
Hur länge har du jobbat på WSP? 
33 år 
Har du haft någon utbildning inom BIM-projektering?  
Nej. Eller ja, en tredagars utbildning i 3D-projektering med Cad-Q. Sedan har vi haft 
en tvådagars utbildning med Tocoman där vi gick igenom kalkylprogrammet iLink. 
Annars är jag självlärd. 
Varför tror du att BIM-projektering har slagit igen om nu?  
Tiden kanske är mogen. Men främst är det för att för att verktygen börjar komma nu. 
Det talas om att vi ska gå över till Autodesk Revit inom en snar framtid. 
Vad anser du om pappersritningar, kommer de försvinna med BIMs intåg? 
Nej 
Hur tycker du att samgranskningsmötena fungerar med BIM-projektering? 
Jag tycker den fungerar bra 
Vad är din syn på eventuell tids- och kostnadsbesparing vid 
samordningsmötena gentemot vanlig projektering?  
Tidsbesparingen är marginell.  
Vad är dina tankar om NavisWorks Freedom?  
Den fyller sin funktion. Det är en minnesanteckning av hur kollisionerna såg ut.  
Varför har ni valt att arbeta med detta program? Har det hjälpt er vid eran 
utformning av Halmstad Arena?  
Programmet används för att hjälpa mig med minnet samt utformningen av arenan. 
Är Freedom lätthanterligt?  
Bara man kommer in i 3D-tänkandet, vrida och vända, så funkar det. 
Är det något du anser programmet behöver förbättra?  
Nej. Det fyller sin funktion som sagt. 
Hur tycker du att PDS-systemet fungerar? 
Helt OK. Det gäller bara att komma in i det. Det krävs en sorts disciplin för att veta 
vart och hur du ska lägga in dokumenten.  
Har det uppstått några problem? 
Tidsredovisningen har varit ett problem. Ser man inte upp låser du lätt filen så att 
ingen annan kan komma åt den. Hänt flertalet gånger att David Persson, Anjobygg, 
har fått ta bort filen för att ladda upp en ny version där man kan redigera. 
Är PDSen användarvänlig? 
Ja – är man van vid projektdatabaser är det inget problem. Som 
förstagångsanvändare kan det kanske vara konstigt. 

Övriga frågor 
Vad finns det för positiva saker med den traditionella 2D-samgranskningen? 
Man ser lättare undertaken och placeringen av installationerna.  
I 3D är det visuella som är fördelen! Man ser lättare kollisioner och utrymmet (för 
tex undertaket) är tydligare i 3D.  
Vid revideringar, hur upplevs revideringstiden? 
Mycket snabbare. Exempel: Bertil hade varit på ett projektmöte där det framkom att 



 

 

håltagningar hade missats. Han ringer från bilen och innan han hade kommit tillbaka 
(till Malmö) från Halmstad hade jag redan hunnit ladda hem filerna, gjort 
håltagningarna och laddat upp den nya filen.  
 



 

 

BILAGA 13 - TELEFONINTERVJU MED TORBJÖRN GUSTAVSSON, 
CREACON HKAB 080506 

Kompletterande frågor 
Vilka har varit de största fördelarna och nackdelarna med BIM under 
projekteringstiden? 
För mig är BIM samgranskningen. Nackdelen är att samordnaren måste vara kunnig 
inom alla områden för att analysera vilka de väsentliga kollisionerna är.  
Vem är det som har äganderätten över modellerna 
Som jag ser det är det respektive konsult som har modellen fram till den officiellt 
lämnas över till beställaren som i slutändan kommer få allt.  
Kan du nämna fler funktioner som behöver förbättras i NavisWorks Freedom? 
Jag önskar fler detaljfunktioner, så som skalning/sektionsanalys av en byggnad och 
möjligheten till att tända och släcka lager.  

Övriga frågor 
Vad finns det för positiva saker med den traditionella 2D-samgranskningen? 
Jag kan inte se några fördelar. 

Telefonintervju med Torbjörn Gustavsson, Creacon 
HKAB 080514 

Övriga frågor 
Vid revideringar, hur upplever du revideringstiden? 
Den är oförändrad. 
Är det en fördel att använda partnering vid BIM-pro jektering? 
Att använda partnering är generellt en bra idé så följaktligen är det en fördel att 
använda partnering vid BIM-projektering. 
Är processen mer integrerad med BIM-projektering? 
Ja, lekmännen får en bättre bild. 
Är visualiseringar något som ni beställare eftertraktat/krävt på den senaste 
tiden? 
Ja, det har efterfrågats länge.  
 
 
 



 

 

BILAGA 14 – E-POST INTERVJU MED RIKARD AHLGREN, TEKNISKA 

KONTORET 080506 

Övrigt 
Har ni haft någon tidigare erfarenhet på projekt som har genomförts med 3D, 
och hur vanligt är det i sådana fall? 
Vi har projekterat några byggnader i 3D, men inte fullt ut som nu, dvs att alla 
projektörer använder 3D. Vi har specialstuderat vissa utrymmen i 3D tex teknikrum 
eller trånga sektioner. 
I kalkylen som erhålls ifrån BIM-modellen, finns kostnader för t.ex. transporter 
och manskapet på arbetsplatsen med i denna kalkyl? 
Det enda vi får från BIM är mängder på de olika ytorna. Antal m2 av respektive 
väggtyp, tex betongväggar t=200mm. Det är kalkylprogrammet som klär på med 
timmar för utförandet och kostnader för material. Fördelen är att vi får rätt mängder. 
Kostnader för transporter mm görs i kalkylprogramet i en post som heter 
gemensamma kostnader eller arbetsplatsomkostnader. 

Telefonintervju med Rikard Ahlgren, Tekniska 
kontoret 080513 

Övrigt 
Vad finns det för positiva saker med den traditionella 2D-samgranskningen? 
Du har allt samlat på en och samma plats (läs ritning). Du får ett bättre helhetsintryck 
med den traditionella granskningen. Med 3D-samgranskningen ser man bara det 
programmet visar.  
Vid revideringar, hur upplever du revideringstiden? 
Ingen uppfattning 
Är processen mer integrerad med BIM-projektering? 
Jag vet inte om det är BIM-projekteringen eller partnering-konceptet, men vi har 
aldrig haft så mycket att säga till om vid ett så komplext projekt som Halmstad Arena 
är. 
Är visualiseringar något som ni beställare eftertraktat/krävt på den senaste 
tiden? 
Vid större publika projekt finns det ett annat behov av visualiseringar. 
Visualiseringar är mycket bra vid presentationer och vid projekteringen. Det inger en 
proffsighet av bygget och det bygger förväntingar. 
 
 



 

 

BILAGA 15 - TELEFONINTERVJU MED PETER TENGGREN, TOCOMAN 

080506 

Kompletterande frågor 
Har du haft någon utbildning inom BIM-projektering?  
Nej, inte förutom det han har haft på tocoman 
Vad är din roll vid samgranskningsmötena? 
Sammanställa modellerna och kollisionskontroll. 
Hur tycker du att samgranskningsmötena fungerar med BIM-projektering? 
De fungerar bra, det är uppföljningen som inte går bra. 
Vid kollisionskontrollerna; när skulle dessa problem ha upptäckts enligt dig vid 
vanlig projektering? Ute på arbetsplatsen, vid samgranskningsmötena eller en 
blandning av dessa? 
Håltagning skulle vara svår, sedan är det visuella saker också, så som stegar som 
sitter för lågt. 
Vad är din syn på eventuell tids- och kostnadsbesparing vid 
samordningsmötena gentemot vanlig projektering?  
Det går fortare när man lärt sig, man ser fler krockar.  
Har ni många interna möten för att diskutera problem, svårigheter och 
eventuella lösningar? Hur ofta har ni möten? 
Inte direkt specifikt för projektet, vi har veckomöten där vi går igenom våra aktuella 
projekt. 
Följer ni tidsplanen? 
Kan inte riktigt svara på det, men han hade pratat med David och de sa att bygget 
ligger i fas. Men kan inte säga om projekteringen följer tidsplanen, dock följer de 
tidsplanen för samgranskningarna. 
Har ni arbetat med många projekt med ett PDS-system? 
Ja, byggnet bl.a. 
Vad anser du om pappersritningar, kommer de försvinna med BIMs intåg? 
Nej, de behövs ute på arbetsplatsen. 
Hur har byggprocessen förändrats med BIM? 
Principen är den samma, så den har inte förändrats. 

Övriga frågor 
 

Vad finns det för positiva saker med den traditionella 2D-samgranskningen? 
Inte vad han kunde säga, jämfört med samgranskningen som är nu. 
Vid revideringar, hur upplevs revideringstiden? 
Kan inte säga att den går snabbare, men den tar inte längre tid heller. 
Vem har ansvaret för att den information som skall finnas i modellen finns, och 
vad händer om den informationen inte finns tillgänglig? 
Det är de själva (konsulterna). 
Är det en fördel att använda sig av partnering vid BIM projektering? 
Nej, det är enbart den ekonomiska biten som är skillnad. 



 

 

 

Telefonintervju med Peter Tenggren, Tocoman 080514 

Övriga frågor 
Är processen mer integrerad med BIM-projektering? 
Ja 
Är visualiseringar något som ni beställare eftertraktat/krävt på den senaste 
tiden? 
Ja, senast förra veckan kom en beställning (v21) 
 



 

 

BILAGA 16 - TELEFONINTERVJU MED LARS STRAND, TENGBOM 

080507 

Kompletterande frågor 
Följer ni tidsplanen? 
Inte fullt ut. Detta beror på många faktorer. Projektets komplexitet och att många är 
inblandade är två anledningar.  
Vilka styrmanualer går ni efter?  
Den utarbetade CAD-manualen. 
Vad anser du om pappersritningar, kommer de försvinna med BIMs intåg? 
Inte på de närmsta fem till tio åren. För att lyckas med det krävs det att alla jobbar i 
samma program och att det utvecklas applikationer som genererar snabba och 
korrekta ritningar. Både för byggsektorn och för installatörerna.  
Är PDSen användarvänlig? 
Den är ganska användarvänlig. Den är bra att hitta i och få fram saker, men när det 
gäller revideringar skulle den kunna bli bättre. Det finns väldigt dålig information 
vad som har ändrats. 
Vad är dina tankar om NavisWorks Freedom?  
Vi använder NavisWorks Freedom väldigt lite. Det positiva jag ser att programmet 
upptäcker fel och kollisioner. Det negativa är att modellen inte är så komplett som 
jag skulle önskat. Vi önskar att det finns fler detaljer, så som knappsatser, radiatorer 
med mera för att kvaliteten på vår rumsbeskrivning ska bli god.  
Varför har ni valt att arbeta med detta program? Har det hjälpt er vid eran 
utformning av Halmstad Arena?  
Vi använder som sagt inte Freedom vid utformningen. För detta tillämpar vi ADT.  
Är det något du anser programmet behöver förbättra? 
Möjligen det visuella. Att få lite mer liv i modellen och inte bara se rött, grönt och 
blått. 

Övrigt 
Är det ofta ett krav från beställaren att använda sig av visualisering? 
Ja och det har det varit många år nu. Där kommer även NavisWorks in. I dagsläget är 
det för tunt med visualiseringen. Dels färgerna och dels komplexiteten, 
detaljrikedomen.  
Vad finns det för positiva egenskaper med 2D-samgranskningen? 
Många är vana vid 2D-samgranskningen, men när man blir van vid BIM-projektering 
finns det inget med den traditionella granskningen som är bättre 
Hur upplevs revideringstiden?  
Vi har inte lagt ner så mycket tid på revideringar som vi gör nu. Vi har ju ett 
merjobb. Dels måste vi leverera en 3D-modell, dels ska vi leverera 2D-ritningar till 
brukarna och beställarna. Vid samgranskningen gör jag pappersanteckningar som ja 
ska vidaremeddela till de som ritar på kontoret. Sedan får vi en lista med vypunkter. 
Vypunkten visar kollisionen och säger enbart att till exempel en kanal kolliderar med 



 

 

en vägg. Men anledningen till varför kollisionen har inträffat får vi inte. Anledningen 
måste vi sitta och analysera själva och se vilken konsult som ska rätta till felet. Där 
skulle jag önska en bättre styrning vid kollisionssammanställningen.  
Är det en fördel att använda sig av partnering vid BIM-projektering?  
Ja det tror jag. I dagsläget är det så. Om vi blickar in i framtiden en fem, tio år tror 
jag däremot att det inte spelar någon roll vilken upphandlingsform som man 
tillämpar BIM på. Men det måste mogna till sig.  
 



 

 

BILAGA 17 - TELEFONINTERVJU MED DAVID PERSSON, ANJOBYGG 

080507 

Kompletterande frågor 
Vad är din roll vid samgranskningsmötena? 
Egentligen är det mest att skriva protokoll.  
Är det din uppgift att se till så att alla får yttr a sig under mötena?  
Ja det kan man väl säga. 
Hur tycker du att samgranskningsmötena fungerar med BIM-projektering? 
Jättebra.  
Vad är den största skillnaden?  
Det är att du har möjligheten att se alla kategorier i tre dimensioner, det är väldigt 
ovanligt. Nackdelen, det gäller även när det är 2D, det kan vara lätt att tro att man får 
med allting. Men man får bara med det som är ritat, där är ingenting som krockar. 
Men det kan även vara så att det är någonting som inte är med på ritningarna och 
modellerna, och det är ett problem. Det är den nackdelen man kan känna.  
Finns det några fördelar med 2D samgranskning jämfört med 3D 
samgranskning, finns det saker som man kan se i 2D och inte i 3D?  
Nej, inte som jag ser det. Men det finns säkert dem som skulle säga ja på den frågan. 
En anledning till detta kan vara att alla inte är vana att se det på detta sätt. En annan 
faktor kan vara att man bara kör kollisionskontroll i NavisWorks, och då får man 
bara de punkterna och så tror man att man är hemma, man tittar inte igenom varje 
rum vilket man gör i 2D samgranskning.  
Vad är din syn på eventuell tids- och kostnadsbesparing vid 
samordningsmötena gentemot vanlig projektering?  
Den tiden man lägger på mötena är ¼ av vanlig 2D samgranskning. Vilket är 
positivt, det ger lägre konsulttid och kostnader. På väldigt kort tid får man klart för 
sig alla svårigheter.  
Vad har ni för informationsutbyte med de andra konsulterna? 
Det är dagligen, telefonsamtal och e-post, om skall det vara så, skall vi ändra här, har 
vi tagit hänsyn till detta. 
Har ni många interna möten för att diskutera problem, svårigheter och 
eventuella lösningar? Hur ofta har ni möten? 
Ja, i detta fall interna eftersom det är partnering projekt så interna ihop med 
beställaren. Men vi gör allting öppet för dem, vi har inga hemligheter. 
Följer ni tidsplanen? 
I projekteringen, nej. Ligger lite efter.  
Vad beror det på?  
Det är många orsaker, 3D projektering till vis del. Konsulterna är inte helt hemma i 
systemet. De har inte resurser att sätta in som är tillräckligt snabba eller duktiga att 
rita i 3D, skulle jag gissa. Men jag tror inte att det spelar så stor roll, för de 
tidsförlusterna vi gjort beror på andra faktorer. 
Vad använder ni er av för manualer? 



 

 

Vi har en Cad manual som är baserad på NCC manual som de har tagit fram för 3D 
projektering. Halmstads kommuns egna Cad manual och sen synpunkter som har 
kommit in under tiden och även från vår Cad samordnare.  
Är den projekt specifika manualen kvalitetsplanen?  
Ja, det kan man säga. Vi kallar den inte för det, men det kan man säga att det är. Det 
är den vi går efter, men vi använder inte det ordet. Men det är okey att kalla den för 
det. 
Vad är dina tankar om Jetstream?  
Jag har inte gått någon kurs i det, men jag har det och kan använda det. Jag har inget 
negativt att säga om det. 
Varför har ni valt att arbeta med detta program? Har det hjälpt er vid er 
utformning av Halmstad Arena?  
Det finns inga alternativ för den här typen av projekt och samgranskning, vill man 
samgranska på detta sätt med kollisionskontroll och lägga ihop modeller ifrån olika 
CAD program. 
Är Jetstream lätthanterligt? 
Eftersom jag inte har haft någon utbildning och kan använda mig av det så måste det 
vara det.  
I vilka projekt är det lönsamt att använda sig utav BIM? 
Det kan både vara stora och små, ”men jag skulle säga nybyggnadsprojekt, 
ombyggnad är svårare”.  
Det behövs en modell för det? Precis, skall man be någon att rita upp den så exakt 
som möjligt, mäta in alla befintliga väggar, plushöjder och få in det i en modell. Det 
känns som att där är det en bit kvar.  
 

Övriga frågor 
Har ni använt 3D visualisering i tidigare byggprojekt? 
Nej, inte vad jag vet. Inte vi som entreprenörer. Sen har det förekommit att arkitekter 
har haft det i 3D, men det har inte varit på våra initiativ.  
Hur upplevs revideringstiderna, går det snabbare jämfört med traditionella 
processen? 
Nej det tror jag är samma. 
Har processen blivit mer integrerad med BIM-projektering? 
Ja, jag vill nog säga det. Man får fler delaktiga också.  
Är det en fördel att använda sig av partnering vid BIM projektering? 
Det är en bra fråga, jag har funderat på den lite löst men inte kommit fram till något. 
Men jag tror det, i det här fallet är det inte enbart 3D utan även mängning. Och då 
tror jag att man har möjlighet att snabbare få fram nya pengar, det vill säga vad 
kostar det om vi gör såhär istället. Då har man lättare att få med sig pengarna och ta 
beslut. Det finns inte samma vits att göra det i en totalentreprenad. Men jag tror att 
det är en fördel med att använda sig av BIM och partnering samtidigt. 
Kalkylen som ges ifrån modellen, innehåller den kostnader för manskap och 
transportkostnader t.ex.? 
Ja det gör den, om man säger recepten i kalkylen innefattar allt det och det får man 
med sig. 



 

 

Är det någon skillnad med ÄTA arbeten med BIM projektering? 
Svårt att säga, men det skall ju bli mindre. Jag har ingen erfarenhet av det än, men 
tanken är att den skall minska.  
 



 

 

BILAGA 18 - INTERVJU MED JAN LINDSTRÖM, GRONTMIJ 080508 

Övrigt 
Finns det positiva saker med traditionell 2D-samgranskning? 
Ja, men det går inte att jämföra, det finns mindre objekt. 
Hur upplever du revideringstiden? 
Ingen skillnad. 
Är det en fördel att använda partnering vid BIM-pro jektering? 
Nej, det vet jag inte. 
Är processen mer integrerad med BIM-projektering? 
Nej, den är oförändrad. 
Är visualisering något som beställarna eftertraktar på senare tid? 
Detta är första som beställarna efterfrågar visualisering. 
 



 

 

BILAGA 19 - TELEFONINTERVJU MED JAN LÖVGREN, WSP 080513 

Kompletterande frågor 
Hur länge har du jobbat på WSP? 
Denna omgång sedan 96. 
Har du haft någon utbildning inom BIM-projektering?  
Nej 
Hade ni satt upp några mål, visioner på BIM-projektering av Halmstad Arena? 
Inte specifikt för Halmstad Arena, men vi har mål i handlingsplanen angående BIM-
projektering. Men det är inte knutet till Halmstad Arena. 
Vad anser du om pappersritningar, kommer de att försvinna med BIMs intåg? 
Ja, någon gång kommer de att göra det. Men det kommer att dröja ett tag. 

Övrigt 
Finns det några positiva saker med den traditionella 2D-samgranskningen? 
Nej det skulle jag inte vilja säga, om du har motsvarande granskning och sitter med 
modellerna framför dig så kan jag inte säga att du kan göra det bättre med 2D. Det 
förutsätter en större kompetens bland projektörerna. 
Hur upplevs revideringstiden? 
”Nej, det här med att revidering skulle gå snabbare i en 3D-modell om du tar hänsyn 
till att du skall hantera modellerna och lägga ut dem och trotts allt är så att det är 2D 
handlingar som skall bli slutresultatet ute på bygget. Då går det absolut inte 
snabbare.” 
Är det en fördel att använda sig av partnering vid BIM-projektering? 
Ja 
Är processen mer integrerad med BIM-projektering? 
Nej, det skall inte vara det. De grejor som man gör i en BIM-projektering är 
egentligen meningen att du skall göra i en vanlig projektering också, men som jag 
tror att de är nog lättare att man glömmer bort dem i den andra biten. 
Är visualisering något som beställarna eftertraktar på senaste tiden? 
Nej, visualisering är alltid säljbar. Men samtidigt är det också så att en riktigt duktik 
arkitekt gör visualiseringen minst lika bra för hand.  
 



 

 

BILAGA 20 - TELEFONINTERVJU MED INGE OLANDER, BRAVIDA 

080513 

Övrigt 
Finns det positiva saker med 2D-samgranskning som inte framkommer nu med 
BIM-samgranskning? 
”Ja, då sitter man ner och tittar gemensamt på varandras systemlösningar. Här 
(Halmstad Arena) granskar man enbart kollisioner, man får med sig lite mer om man 
granskar på traditionellt vis.” 
Hur upplever du revideringstiden jämfört med 2D? 
Den är samma. Det är en process, men den tar lika lång tid. 
Är det en fördel att använda partnering vid BIM-pro jektering? 
Nej, jag tror inte att det spelar någon roll. 
Är processen mer integrerad med BIM-projektering? 
Ja, det är den nog lite. 
Är visualisering något som beställarna eftertraktar på senare tid? 
Nej, det tror jag inte. De har ju inte haft det verktyget innan.  
Det kanske inte är så mycket för systemlösningar, utan mer för visualisering?  
Ja, jag tror det. 
 



 

 

BILAGA 21 - TELEFONINTERVJU MED SVEN-INGVAR PETERSSON, 
FASTIGHETSKONTORET 080513 

Kompletterande frågor 
Har BIM givit önskat resultat? 
Ja, det har det. 

Övriga frågor 
Vad finns det för positiva saker med den traditionella 2D-samgranskningen? 
Det enda jag ser är att det är enklare i dagsläget att samgranska i 2D. Det är väldigt 
dyrt att inhandla BIM-programmet. Annars ser jag ingen fördel. 
Vid revideringar, hur upplever du revideringstiden? 
Ingen uppfattning. 
Är det en fördel att använda partnering vid BIM-pro jektering? 
Ja, det kan man säga. Men det gäller att entreprenören använder BIM. Att använda 
denna typ av projektering enbart för samgranskning är för dyrt. Det blir svårt att 
”tvinga” konsulterna att använda BIM-programmen vid exempelvis en 
generalentreprenad.  
Är processen mer integrerad med BIM-projektering? 
Nej. 
Är visualiseringar något som ni beställare eftertraktat/krävt på den senaste 
tiden? 
Ja, speciellt vid komplexa byggnader. 


