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Abstract 

You can describe BIM, Building Information Modeling, concisely as a model where all the 

information for a building project´s design, construction and management can be organised.  

With BIM, you can download add-ons that can simplify the work design and for following 

work in production for example. With these add-ons, the suppliers’ building products can be 

used when modelling the building projects instead of the standard products that are available 

in the software. The product-specific add-on tools are quite recent and have not been 

introduced to the construction industry as such. 

The aim of this report is to present an overview of whether BIM simplifies construction 

projects, and if so, how?  The goal is to give companies an understanding of what BIM is and 

how it can be used in a project through the design phase. To achieve the purpose and aim of 

this report, a qualitative study has been conducted. The materials for this study were collected 

through literature studies of substance relevant books, through relevant research reports and 

industry organization homepages on the internet.  Facts were also collected through 

interviews with industry experienced personnel who are familiar with both software and add-

ons. 

The result of our case study, which was to examine the application of an add-on in a 

construction project, the construction project of "Triangeln" in Malmö, was compared with 

the theories that we found through the literature studies.  In this report, the programme´s 

functions have been investigated and presented. A conclusion is that, with the product specific 

add-ons, the design phase will become more detailed and advanced but will also contribute to 

simplifications, especially in the production phase. In the design phase with BIM and the add-

ons, it can take a little longer to perform than usual because of the degree of details and 

project design. However, this time is not wasted as time will be saved in the production phase 

as a result of the BIM and add-ons in the design phase. Furthermore, by allowing the actors 

involved to participate earlier in a construction project, the impact on the building's design is 

affected in its favour, resulting in a simplification of the work in the design phase. The add-

ons also make it easier for customers to use the company's products in the building design, by 

letting companies develop and have their own product specific add-on. This will gives the 

supplier an advantage in both sales and in the marketing of the products. By doing this, the 

supplier companies also guides users towards utilising simpler working methods which will 

benefit everyone. 

  



  



Sammanfattning 

Kortfattat kan man beskriva BIM, Byggnadsinformationsmodellering, som en modell där all 

information för ett byggprojekts design, konstruktion och förvaltning kan hanteras. Till BIM 

kan man koppla tilläggsprogram för att dels förenkla projekteringsarbetet men även 

efterföljande arbete som vid exempelvis produktion. I dessa tilläggsprogram kan 

leverantörens produkter användas vid modellering av byggprojekt istället för de 

standardprodukter som finns tillgängliga i programvaran.  Produktspecifika tilläggsprogram är 

ett relativt nytt verktyg som ännu inte introducerats helt i byggbranschen.  

Rapportens syfte är att presentera en överblick för om BIM förenklar byggprojekt och i så fall 

hur. Målet är att företag skall få en förståelse om vad BIM är och hur det kan användas i ett 

projekt genom projekteringsfasen. Målet är även att utreda om företag kan utnyttja BIM mer 

effektivt genom att utveckla eller använda tilläggsprogram som tillämpas främst i 

projekteringsfasen. För att uppnå syfte och mål har en kvalitativ studie gjorts. Materialet för 

denna studie har samlats in genom litteraturstudier av ämnesrelevanta böcker samt relevant 

fakta på internet, genom forskningsrapporter och hos branschorganisationer. 

Faktainsamlingen har även gjorts med hjälp av intervjuer med branscherfarna personer som är 

insatta i både programvara och tilläggsprogram.  

Resultatet av vår fallstudie, vilket var att undersöka tillämpningen av tilläggsprogram i ett 

byggprojekt, närmare bestämt Triangeln i Malmö, jämfördes med teorier som framkommit via 

litteraturstudien. Tilläggsprogrammets funktioner har undersökts och presenterats. Slutsatsen 

blev att med produktspecifika tilläggsprogram blir projekteringen mer detaljerad och 

avancerad men bidrar även till en förenkling i framförallt produktionen. Projekteringen tar 

oftast lite längre tid på grund av detaljeringsgraden och projektets utformning, men denna tid 

tjänas sedan igen, främst i produktionen där flera arbetsmoment kan bortses. Genom att även 

låta delaktiga aktörer delta tidigare i byggprojekt kan byggnadens utformning påverkas, vilket 

resulterar i en förenkling av framförallt projekteringsarbetet. Man gör det dessutom enkelt för 

kunden att använda sig av leverantörens produkter, genom att låta leverantören utveckla 

produktspecifika tilläggsprogram. Detta ger leverantören ett övertag när produkter skall säljas 

men även vid marknadsföring. Företaget styr likaså användarna mot ett enklare arbetssätt 

vilket gynnar samtliga parter.  

  



  



Förord 

Detta examensarbete utgör det sista momentet i vår utbildning till byggnadsingenjör med 

inriktning byggproduktion och projektledning vid Högskolan i Halmstad. Examensarbetet 

genomfördes under våren 2015 i samarbete med Lindab och omfattar 15 högskolepoäng av 

totalt 180 inom utbildningen.  

Till att börja med riktar vi ett stort tack till alla som på något sätt bidragit till resultatet av 

detta examensarbete. Ett stort tack till våra handledare på Lindab, Niklas Eriksson, 

produktspecialist, Henrik Bengtsson, byggnadsingenjör och utvecklare samt Johan Andersson, 

produktchef som bistått med sin kunskap och sitt engagemang under hela arbetets gång. Utan 

er hade inte detta examensarbete varit möjligt.  

Vidare vill vi tacka vår handledare från Högskolan i Halmstad, Åke Spångberg, för all tid och 

hjälp med vårt arbete.  

Det har även varit både intressant och lärorikt att genomföra detta examensarbete och ett nöje 

att arbeta med alla inblandade. Tack!  

 

Halmstad, maj 2015.  

 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Linn Tufvesson  Johannes Kirlappos   



  



Innehållsförteckning 

 

1 Introduktion ...................................................................................................................... 1 

1.1 Bakgrund ..................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte & Mål ................................................................................................................. 2 

1.3 Frågeställning .............................................................................................................. 2 

1.4 Avgränsning ................................................................................................................. 2 

1.5 Metod ........................................................................................................................... 2 

1.6 Förväntat resultat ......................................................................................................... 2 

2 Metodbeskrivning ............................................................................................................. 3 

2.1 Det kvalitativa perspektivet ......................................................................................... 3 

2.2 Litteraturstudie och Webbsökning ............................................................................... 4 

2.3 Teoretisk del ................................................................................................................ 4 

2.4 Utbildning i Autodesk Revit och produktspecifika tilläggsprogrammet  

LindabRevitTools ........................................................................................................ 4 

2.5 Intervjuer ..................................................................................................................... 5 

2.6 Fallstudie ..................................................................................................................... 5 

3 Byggprocessen ................................................................................................................... 7 

3.1 Förstudie ...................................................................................................................... 7 

3.2 Program ....................................................................................................................... 8 

3.3 Projektering ................................................................................................................. 8 

3.3.1 Gestaltningen ........................................................................................................ 9 

3.3.2 Systemutformning ................................................................................................ 9 

3.3.3 Detaljutformning .................................................................................................. 9 

3.3.4 Samordning ........................................................................................................ 10 

3.4 Produktion ................................................................................................................. 10 

3.5 Förvaltning ................................................................................................................. 10 

3.5.1 Rivning ............................................................................................................... 11 



4 BIM i projekteringsfasen ............................................................................................... 13 

4.1 Vad är BIM? .............................................................................................................. 13 

4.2 Hur används BIM i projekteringsstadiet? .................................................................. 14 

4.2.1 Visualisering ....................................................................................................... 15 

4.2.2 Samordning ........................................................................................................ 15 

4.2.3 Analyser och kalkyler ......................................................................................... 16 

4.3 Vad är Autodesk Revit? ............................................................................................. 17 

4.4 Tilläggsprogram ......................................................................................................... 17 

4.5 LindabRevitTools ...................................................................................................... 17 

5 Fallstudie ......................................................................................................................... 19 

5.1.1 Modellen ............................................................................................................. 20 

5.1.2 Uppregling .......................................................................................................... 21 

5.1.3 Väggdefinition .................................................................................................... 23 

5.1.4 Väggtyp .............................................................................................................. 24 

5.1.5 Väggidentitet ...................................................................................................... 25 

5.1.6 Materiallistor ...................................................................................................... 27 

5.1.7 Montageritningar ................................................................................................ 29 

5.1.8 Väggförteckning ................................................................................................. 31 

5.1.9 Projektet i allmänhet ........................................................................................... 32 

5.1.10 Utvecklingen av tilläggsprogrammet ................................................................. 33 

6 Analys .............................................................................................................................. 35 

7 Slutsatser ......................................................................................................................... 39 

8 Diskussion ....................................................................................................................... 41 

8.1 Metoddiskussion ........................................................................................................ 41 

8.2 Slutdiskussion ............................................................................................................ 42 

9 Fortsatt forskning ........................................................................................................... 45 

 



Referenser ............................................................................................................................... 47 

Böcker .................................................................................................................................. 47 

Rapporter .............................................................................................................................. 47 

Webbreferenser .................................................................................................................... 47 

Muntliga referenser .............................................................................................................. 49 

Film ...................................................................................................................................... 49 

Figurförteckning ..................................................................................................................... 51 

Bilagor ..................................................................................................................................... 55 

Intervjumall .......................................................................................................................... 55 



 

 

  



 

 

  



 

 

  



1 

 

1 Introduktion 

1.1 Bakgrund 

BIM, Building Information Modeling, i byggbranschen är en arbetsform som är tillgänglig för 

alla inblandade parter och varaktig genom hela byggprocessen, för att sammanställa, lagra och 

tillgängliggöra information som är anslutet till ett projekt. Kortfattat kan man beskriva BIM 

som en modell där all information för ett byggprojekts design, konstruktion och förvaltning 

kan hanteras (Eringstam, 2014). Målet med denna programvara är att reducera den 

projekteringstid som behövs för att revidera alla ritningar en åt gången då en förändring sker. 

Den reducerade tiden resulterar i lägre skiss- och projekteringskostnader samt färre fel på 

ritningar och i byggnadsinformation kopplat till projektet, i alla fall i teorin (Jongeling, 2008).  

Till BIM kan man koppla tilläggsprogram för att dels förenkla projekteringsarbetet men även 

efterföljande arbete som vid exempelvis produktion (CAD-Q, 2015). Tilläggsprogram som är 

utvecklade för BIM-verktyget Autodesk Revit har för avsikt att effektivisera 

projekteringsarbetet. För effektivisering av detta arbete ges exempelvis ett bibliotek av färdiga 

objektstyper. I dessa tilläggsprogram kan även leverantörers produkter användas vid 

modellering av byggprojekt istället för de standardprodukter som finns tillgängliga i 

programvaran.  I tilläggsprogrammet skall även framtagningen av ritningsunderlag så som 

planer, sektioner och detaljer förenklas samt att mängddata kan fås automatiskt. 

Produktspecifika tilläggsprogram är ett relativt nytt verktyg som ännu inte introducerats för så 

stor del av byggbranschen. Ett exempel på ett produktspecifikt tilläggsprogram för Autodesk 

Revit är LindabRevitTools (Lindab AB, 2015). Utöver LindabRevitTools har information om 

tilläggsprogram för specifika produkter ej funnits.  

Nya tekniker utvecklas hela tiden för att förenkla eller underlätta olika arbetsmoment. Flera 

av dessa tekniker används inte innan de har bevisats vara till fördel, samt att det krävs en 

förståelse och kunskap om tekniken. Det är därför viktigt att lyfta fram dessa nya tekniker för 

att framförallt effektivisera och förenkla arbetsmoment.  
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1.2 Syfte & Mål 

Syftet med denna rapport är att presentera en överblick över BIM, samt undersöka hur denna 

arbetsform förenklar byggprojekt och i så fall hur. Målet är att företag skall få en förståelse 

för vad BIM är och hur det kan användas i ett projekt i projekteringsfasen. Målet är även att 

utreda hur företag kan utnyttja BIM mer effektivt genom att utveckla eller använda 

tilläggsprogram som tillämpas främst i projekteringsfasen.  

1.3 Frågeställning 

För att uppnå både rapportens syfte och mål har följande frågeställningar tagits fram som 

rapporten är avsedd för att besvara. Följande skall undersökas:  

 Hur används BIM med produktspecifika tilläggsprogram?  

 Förenklar dessa tilläggsprogram byggprojekt?  

 Är det gynnsamt för företag att utveckla dessa tilläggsprogram? 

1.4 Avgränsning 

Rapporten presenterar en generell beskrivning av BIM i projekteringsfasen. Rapporten utreder 

och undersöker endast ett företags utvecklade tilläggsprogram anpassat för BIM-

programvaran Autodesk Revit genom ett projekt med utgångspunkt i projekteringsfasen. 

1.5 Metod 

En kvalitativ studie har gjorts för detta examensarbete. Materialet i denna rapport har samlats 

in genom litteraturstudier av ämnesrelevanta böcker samt relevant fakta på internet, genom 

forskningsrapporter samt från branschorganisationer. Faktainsamlingen har även gjorts med 

hjälp av intervjuer med branscherfarna personer som är insatta i både programvara och 

tilläggsprogram. Intervjuerna kommer att behandla användandet av ett tilläggsprogram, 

eventuella förbättringsområden samt hur respondenterna ser på dess utveckling. I rapporten 

har ett byggprojekt som utnyttjat BIM-verktyget Autodesk Revit med tilläggsprogram 

presenterats för att information kring hur tilläggsprogrammet tillämpats i ett byggprojekt. Vi 

har innan denna studie utbildats i programvaran Autodesk Revit med tilläggsprogrammet 

LindabRevitTools för att få en bättre förståelse. Det insamlade materialet har sedan 

sammanställts, analyserats och presenterats i denna rapport. 

1.6 Förväntat resultat 

Förväntat resultat av denna rapport är en bättre insyn och förståelse för hur BIM fungerar i 

projekteringsfasen med produktspecifika tilläggsprogram.  
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2 Metodbeskrivning 

Arbetet inleddes med ett möte med företaget Lindab som uppmärksammat vårt intresse för 

BIM-verktyget Autodesk Revit. Lindab, som själva tillämpar programvaran med sitt 

utvecklade produktspecifika tilläggsprogram, introducerade deras frågeställningar kring 

ämnet för oss. Frågeställningarna behandlades och utvecklades till examensarbetets mål – att 

bidra med ett arbete som skall ge förståelse för vad BIM är och hur det kan användas i ett 

projekt i projekteringsfasen. Arbetet skall även utreda om företag kan utnyttja BIM mer 

effektivt genom att använda samt utveckla egna produktspecifika tilläggsprogram som 

tillämpas främst i projekteringsstadiet. För att uppnå dessa mål delades rapporten in i en 

teoretisk del och en del som är en fallstudie. Den teoretiska delen skulle bidra med en allmän 

förståelse kring ämnet och fallstudien en inblick i tillämpningen av BIM med tilläggsprogram, 

genom ett byggprojekt med utgångspunkt i projekteringsfasen.  

2.1 Det kvalitativa perspektivet 

I vårt arbete har vi för att ta fram vårt underlag valt att göra det genom ett kvalitativt 

perspektiv. Med det kvalitativa perspektivet är intresset fokuserat mer på personen, det vill 

säga personens erfarenheter och synpunkter. Förutom att man kan ställa frågor om hur den 

objektiva verkligheten ser ut, kan man även fråga personen hur han eller hon tolkar sin egen 

verklighet. Själva grundtanken bakom vårt val av vetenskapligt perspektiv var att vi skulle 

kunna få fram information gällande innebörd. Innebörd kan relateras till hur personer 

uppfattar, tolkar och formar en omgivande verklighet i förhållande till sina erfarenheter samt 

de kunskaper han eller hon haft innan. I vår fallstudie har ett fenomen undersökts i sin 

realistiska natur, med andra ord i sitt verkliga sammanhang.  I tidigt skede av vårt arbete 

formulerade vi ett forskningsproblem som baseras på frågor som rör sig om förståelse och 

processfrågor. Utefter det bestämde vi oss för vad som skulle bli vår analysenhet, det vill säga 

vårt föremål att granska för vår fallstudie (Backman, 2008).  

Metoden vi valt för att få fram information gällande vår fallstudie, har varit den vanligaste 

metoden i det kvalitativa perspektivet, intervjuer. Trots att det är den vanligaste metoden, är 

det väldigt svårt att tillämpa den rätt i praktiken (Backman, 2008). Vi märkte snabbt att 

intervjuer ställer mycket stora krav dels gällande formulering av frågor, för att få fram 

relevant fakta, men även med tanke på intervjupersonernas tillgänglighet. Vi var även 

medvetna om att de som intervjuades skulle kunna bidra med felaktig information. De 

intervjuade personerna valdes i avsikt för ökad förståelse och insikt samt för att uppnå viss 

generaliserbarhet. Därför söktes respondenter som representerade olika aktörer i ett 

byggprojekt. Avsikten var att kunna se likheter och skillnader mellan personers åsikter i olika 

frågor och situationer.  

Även när det gäller vår litteraturgranskning, har vi gjort den ur ett kvalitativt perspektiv.  

Meningen var att få fram information om det samlade kunnandet inom området samt att visa 

betydelsen av problemen som finns. Vi var väldigt nog med att använda oss utav relevant 



4 

 

fakta och trovärdig information. Detta gjordes genom att ofta jämföra liknande källors 

innehåll med varandra.                                                                                      

2.2 Litteraturstudie och Webbsökning 

Litteratursökning på biblioteket och faktasökning på nätet har varit till stor hjälp för vår 

inlärning, då vi inte hade några förkunskaper om BIM och Autodesk Revit sedan tidigare. 

Förutom vår egen inlärning har målet med våra webb- och litteraturbaserade faktainsamlingar 

varit att hitta information gällande byggprocessen med fokus på projekteringen, 

bakgrundsinformation kring 2D-CAD, BIM, BIM-verktyget Autodesk Revit samt information 

om hur projekteringsfasen ser ut vid användandet av både BIM och 2D-CAD. Sökningen 

gjordes bland annat med av dessa nyckelord: BIM, Building Information Modeling, Revit, 

Autodesk Revit, CAD, 2D-CAD, datorstödd konstruktion, byggprocessen, byggprojektering, 

gestaltning, systemutformning, detaljutformning, samordning, BIM-projektering samt CAD-

projektering. De genomlästa materialen innefattar tidigare publicerade examensarbeten, 

branschorganisationers hemsidor, tryckt litteratur samt andra relevanta publikationer. 

Sökandet bland examensarbeten gav oss en bra faktagrund med intressanta källor som vi 

sedan undersökte vidare. 

2.3 Teoretisk del 

I den teoretiska delen beskrevs byggprocessen med extra vikt på projekteringen, då 

avgränsningen var att undersöka med utgångspunkt i projekteringsfasen. Efter byggprocessen 

beskrevs bakgrunden till 2D-CAD och BIM vilket sedan följdes av en beskrivning om hur 

man tillämpar respektive metod i projekteringsfasen. Den teoretiska delen baserades på 

insamlad information så som ren teori och textmassa. För att vi skulle få en bättre förståelse 

för sammanställningen av de kvalitativa intervjuer, ansåg vi att en förståelse kring vad BIM 

och 2D-CAD är och hur byggprojekteringen går till med respektive metod skulle underlätta. 

Förståelsen för BIM var även viktig för möjligheten att därmed kunna undersöka BIM-

verktyget Autodesk Revit närmre, som det produktspecifika tilläggsprogrammet är kopplat 

till. Resultatet av denna teoretiska del låg sedan delvis till grund för våra intervjufrågor. 

2.4 Utbildning i Autodesk Revit och produktspecifika 

tilläggsprogrammet LindabRevitTools 

Tillsammans med Lindab gick vi en dagsutbildning i Autodesk Revit och LindabRevitTools. 

Kursen gav oss en inblick i BIM-projekteringen samt bra baskunskaper om hur programmet 

Autodesk Revit fungerar. Vi gick igenom de viktigaste principerna och hur samt varför man 

projekterar i Autodesk Revit som BIM-verktyg. Kursen gav oss förståelse för funktioner, 

verktyg och inställningar för att komma igång och använda programmet som 

projekteringsverktyg. Kunskapen som vi fick från kursen kombinerat med inhämtandet av 

fakta till den teoretiska delen, ligger till grund för våra intervjufrågor. 
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2.5 Intervjuer 

Till den andra delen av vårt arbete, som består av ett byggprojekt, samlades information 

genom flertalet intervjuer. Dessa intervjuer gjordes dels med inblandade aktörer från 

Triangeln-projektet i Malmö, men även med utomstående företag som varit i kontakt med 

BIM-verktyget Autodesk Revit och LindabRevitTools. Respondenterna som intervjuades 

representerade företag som Lindab, VBK, PEAB samt Uulas Arkitekter. Avsikten med 

intervjuerna var att göra en undersökning om hur Autodesk Revit och tilläggsprogrammet 

LindabRevitTools används och om verktyget eventuellt påverkar byggprojekt, så som 

Triangeln i Malmö. Med intervjuerna önskade vi även få en inblick i hur de olika aktörerna 

påverkades arbetsmässigt av programmet.  

2.6 Fallstudie 

I fallstudien samlades information om ett byggprojektet genom intervjuer och litteratur. 

Byggprojektet, där tilläggsprogrammet LindabRevitTools har använts, redovisades och 

undersöktes efter tilläggprogrammets funktioner. Hur funktionerna har tillämpats och hur 

dessa har påverkat projektets fortskridande presenteras med utgångspunkt i intervjusvaren. 

Intervjuerna genomfördes med målsättning att få del av respondenternas erfarenheter av 

arbetsmetodik och projekteringsstrategier. Intervjuerna gjordes även för att få en förståelse för 

de inblandade aktörernas åsikter om tilläggsprogrammet, utefter den kunskap och erfarenhet 

de erhållit från bland annat Triangeln-projektet.  
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3 Byggprocessen 

I detta avsnitt kommer byggprocessen att beskrivas med tyngdpunkt på projekteringsstadiet 

vilket denna rapport fokuserar på. Varje projekt, från idé till färdigt bygge, är uppdelat i olika 

skeden som tillsammans utgör byggprocessen. Byggprocessen kan beskrivas med en enkel 

figur, se Figur 1 nedan, som visar dess flera steg. Byggprojekten och därmed även 

byggprocessen inleds med en förstudie, program, projektering, produktion och avslutas där 

efter med förvaltning. 

Figur 1. Traditionell byggprocess: Förstudie-Program-Projektering-Produktion-Förvaltning.   

3.1 Förstudie  

De flesta byggprojekt, och därmed även byggprocessen, startar genom ett behov av något slag 

eller av en idé om byggnation. I förstudien, även kallat behovsutredningen, analyserar och 

utreder man projektets olika alternativ och förutsättningar för att sedan kunna fatta ett beslut 

om att gå vidare med byggprojektet eller inte.  

Med hjälp av de ekonomiska bedömningarna tillsammans med de övriga övervägningarna, 

måste nu byggherren bestämma sig för om man ska gå vidare in i nästa fas och starta 

byggprojektet eller inte. Byggherren är den person, det företag, den organisation eller 

myndighet som på grund av ett behov låter uppföra en byggnad. Om man bestämmer sig för 

att gå vidare med byggprojektet utgår man från tidigare prövningar och utreder de därefter 

mer i detalj (Nordstrand, 2008, pp. 57-59).  

  

Förstudie Program Projektering Produktion Förvaltning 
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Gestaltning Systemutformning Detaljutformning Samordning 

3.2 Program  

Byggnadsprogramskedet består av två delar – utredning och program. Först görs utredningar 

av olika slag där de undersökningar och analyser som gjordes i förstudien fördjupas, 

kompletteras och breddas. Därefter sammanställs resultatet av utredningarna i ett dokument 

som kallas program.  Syftet med programskedet är främst att specificera byggherrens alla krav 

och önskemål om den blivande byggnaden men även att klargöra alla förutsättningar och 

villkor som kan påverkade det kommande arbetet vid projektering såväl som vid produktion. 

Den inblick man nu har i projektet ger även möjlighet till att göra mer tillförlitliga 

ekonomiska kalkyler (Nordstrand, 2008, pp. 65-66). Byggnadsprogrammet kan till exempel 

bestå av följande delar: 

 Projektbeskrivning 

 Verksamhetsbeskrivning 

 Lokalprogram  

 Tekniskt program 

 Förslagsritningar eller programskisser 

 Miljömål och miljöprogram 

 Tidplan 

 Programkalkyl 

 Etc.  

(Nordstrand, 2008, p. 76) 

3.3 Projektering  

Projekteringsprocessen kan delas in i skeden som bidrar till olika ritningar samt 

beskrivningar. Skedena består utav aktiviteterna gestaltning, systemutformning samt 

detaljutformning. Av gestaltningen får man förslagsritningarna, av systemutformningen får 

man systemhandlingar och detaljutformningen resulterar till bygghandlingarna. (Nordstrand, 

2008, p. 85)  

 

 

 

Figur 2. Projekteringsprocessen.    
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3.3.1 Gestaltningen 

Byggnadsprogrammet som man får av programskedet skall nu bidra till utformningen av 

byggnaden. Utformningen måste här följa lagar och krav och målet med gestaltningen är att 

komma fram till ett alternativ av utformning, som senare man jobbar mer i detalj på. Ansvaret 

ligger mycket på arkitekten men även på andra projektörer. Projektörerna måste kontrollera 

att de bärande konstruktionssystemen samt installationssystemen passar in på arkitektens 

utformning av byggnad. Arkitekten måste ha i åtanke kraven som husen måste klara av i 

senare projektering. Bygganden måste utformas på sådant sätt att det finns möjlighet att finna 

lösningar till byggnadsprogrammets funktionskrav, förvaltningskrav och miljökrav. 

Byggnadens utseende krav måste arkitekten även tillfredsställa samt helhetsuttrycket. 

Arkitekten skissar upp flera tänkbara förslag på byggnadens utformning och som senare 

sorteras utefter anpassningsförmågor och krav till en möjlig lösning. (Nordstrand, 2008, pp. 

85-86). Idag brukar man använda sig mer av olika typer av programvaror för att underlätta i 

detta skede. Det man får ut i detta skede heter förslagshandlingar vilket består utav 

situationsplan, planritningar, sektionsritningar och fasadritningar (Nordstrand, 2008, p. 85) . 

3.3.2 Systemutformning 

Detta skede innebär att utforma och fastsälla byggnadernas konstruktionssystem och 

installationssystem utefter krav som ställs. Syftet med detta skede är att produktbestämningen 

skall vara färdig i slutskedet. För att klara av systemskedet följer man vissa krav som beskrivs 

i underlagen förslagsritningar, miljöplan och bestämmelserna i BBR och BKR (Nordstrand, 

2008, pp. 86-88). Projektets utformning, systemfrågor och utrymningsfrågor beskrivs därefter 

i systemhandlingarna vilket kommer bli underlag för detaljutformningen i nästa skede 

(Modig, 2004, p. 30). 

3.3.3 Detaljutformning 

Detaljutformningen kommer utmynna till de handlingar som kommer att vara det underlag 

som entreprenören följer under byggnationen. I detaljutformningen sker omfattande 

utrednings, projekterings och kalkylarbeten. Det måste även uppfyllas krav gällandes energi, 

funktions och innemiljö (Modig, 2004, p. 31). Detta skede är det mest omfattande 

projekteringsskede. Anledningen till detta är all dimensionering av alla 

byggnadskonstruktioner samt all installationskomponenter skall fullföljas. Det man får ut av 

detaljutformningen är bygghandlingar som består av ritningar, förteckningar, beskrivningar 

och liknande. En dokumentation av byggnadens material innehåll måste göras, den beskriver 

innehållet av material, hur framställning gjorts, hur användningen skett samt dess egenskaper 

i förhållande ur miljösynpunkt. Handlingarna ska även vara resultatet av byggherrens vilja 

och därför vara så pass bra utformad så att den uppfyller hans krav. Bygghandlingarna som 

entreprenaden får ska ge en så pass bra beskrivning av omfattning, kvalitéer samt utföranden, 

så att handlingarna kan användas som grund till kostnadsberäkningarna vid anbudsgivning vid 

delar av eller hela byggnadsproduktionen (Nordstrand, 2008, pp. 90-91). 
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3.3.4 Samordning 

För att projekteringen skall fungera korrekt måste projektledaren se till att alla 

underentreprenörer har klart för sig vad deras uppgifter är och vad de garanterar. För att lösa 

detta samtidigt som man minskar risken för oordning skapar man därför en bra samordning 

mellan de involverade aktörerna. I samordningen ska underentreprenörernas arbeten ha 

beskrivits så att projektledaren har bra koll. Man ska ha kommit överens om hur hantering 

utav oplanerade problem skall bemötas. Behandling utav kopiering, mottagning, distribution, 

hantering, arkivering av ritningar samt andra dokumentation måste även framgå (Nordstrand, 

2008, pp. 116-119), (Modig, 2004).  

3.4 Produktion 

Om man skall beskriva byggproduktionen kortfattat så är det resurser beståendes av maskiner, 

personal och material som tillsamman i samma aktivitet tillverkar en byggnad. För att 

åstadkomma detta krävs det en bra planering av struktur och tillgång till ett humant 

arbetsområde. Man behöver planera och tänka ut noggrant hur till exempel den tillfälliga 

fabriken skall se ut på den platsen byggnationen ska ske på, så att de resurser man har får plats 

och placeras rätt. Tillgång av personalbodar och el, vatten samt avlopp är också väsentligt att 

ha i ett bygge. När byggnationen sedan nått sin slutpunkt måste den tillfälliga fabriken 

avvecklas och området runt om som blivit påverkat negativt återställas till sitt ursprungliga 

skick (Nordstrand, 2008, pp. 161-162).  

Några vanliga processer som uppstår i en byggnation kan vara markarbeten, grundläggning, 

stombygge, stomkomplettering, inredning och olika typer av installationsarbeten. För att 

kunna frambringa dessa behövs det även en bra administration som kan styra upp vid de olika 

processerna. De ska även kontrollera att byggnationen följer den tidsplan som tagits fram 

(Nordstrand, 2008, pp. 162-165).  

3.5 Förvaltning   

I detta skede överlämnas den färdiga byggnaden till byggherren och förvaltningen inleds. 

Förvaltningsfasen är den sista och längsta fasen av byggprocessen. Byggnaden tas i drift och 

brukarna flyttar in. I driften ingår främst att byggnaden ska försörjas med vatten, elektricitet 

och energi för uppvärmning, ventilationen ska fungera och avfall ska tas om hand. För att 

byggnadens tekniska funktioner och ekonomiska värde skall bevaras krävs underhåll i form 

av bland annat reparationer, utbyte av komponenter, ommålning, etc. Med ett löpande 

underhåll förebygger man dyra och akuta insatser. Det finns flera begrepp för olika typer av 

förvaltning. Teknisk-, administrativ-, ekonomisk- och operativ förvaltning är de vanligast 

förekommande begreppen vilka även beror på varandra. Ekonomisk förvaltning omfattar 

exempelvis budgetering, uppföljning och redovisning av verksamhetens ekonomi 

(Nordstrand, 2008, pp. 221-222).  
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Behoven kring en byggnad ändras med tiden, vilket gör att om- och tillbyggnader kan bli 

aktuella. Då behövs en förstudie för att utreda förutsättningarna för om- eller tillbyggnaden. 

Efter förstudien följer samma byggprocess med program och projektering innan produktion 

precis som vid nybyggnad.  

3.5.1 Rivning  

Till sist kan byggnaden behövas rivas. Det kan bero på att den inte längre håller måttet varken 

tekniskt eller funktionellt, eller då området skall disponeras på nytt för samhällets aktuella 

behov. Enligt PBL(Plan- och Bygglagen) krävs rivningslov för att riva en byggnad helt eller 

delvis samt om du ska flytta en byggnad från en plats till en annan (Boverket, 2014). En 

rivningsanmälan kan också behöva lämnas då man utför en totalrivning, en delvis rivning av 

byggnaden eller då farligt avfall förväntas uppstå (Nordstrand, 2008, p. 242).   
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4 BIM i projekteringsfasen 

4.1 Vad är BIM? 

På Autodesks egna hemsida förklaras BIM på följande sätt:  

"BIM (Building Information Modeling) är en intelligent modellbaserad process som ger dig 

insikt för att hjälpa dig att planera, konstruera, bygga samt förvalta hus och infrastruktur." 

(Autodesk, 2015) 

Då BIM introducerades förändrades byggbranschens yrkesverksamma syn på hur IT kan 

användas genom byggprocessen. Begreppet BIM, Building Information Modeling eller 

Byggnadsinformationsmodell på svenska, är ett samlingsbegrepp för parametriska 

projekteringsverktyg (Eringstam, 2014, pp. 226-227). Med BIM jobbar projektören med en 

modell som skapas av olika 3D objekt som även benämns för parametriska objekt (Eastman, 

et al., 2008, p. 14). Dessa objekt är strukturerade enligt en objektstruktur och innehåller för 

datorn tolkningsbara parametrar, såsom höjd, längd, area, volym, material, egenskaper, etc. 

men även information om läget och vad objektet representerar (Jongeling, 2008, p. 9). BIM är 

en arbetsform, tillgänglig för alla parter och varaktig genom hela byggprocessen, för att 

sammanställa, lagra och tillgängliggöra information som är anslutet till ett projekt. Kortfattat 

kan man beskriva BIM som en modell där all information för ett byggprojekts design, 

konstruktion och förvaltning kan hanteras (Autodesk, 2003).  

BIM bidrar till en enklare byggprocess tack vare sitt sätt att tillhandahålla information. 

Genom att skapa en dataserver där all information kopplat till projektet behandlas, kan alla 

inblandade aktörer se hur projektet förändras i realtid samtidigt som projektet avancerar. Den 

färdiga byggmodellen byggs upp stegvis vartefter varje aktör avslutar sin del av projektet 

samt gör den tillgänglig för de andra aktörerna genom dataservern. Projektet byggs upp av 

objekt, som exempelvis reglar, balkar, fönster, pelare, etc., i tre dimensioner som har 

egenskaper, såsom tjocklek, material och profil. Det går också att koppla tidplaner och 

kostnadskalkyler till en modell. Då man integrerar tidsplanen till modellen kallas begreppet 

4D-modellering och kopplar man sedan även in en kostnadskalkyl till detta utvecklas 

modellen till en 5D-modell (Eringstam, 2014, pp. 226-227).  

Byggnadsmodellen underlättar även för alla deltagande aktörer, till exempel projektörer, 

konstruktörer samt arkitekter men även vid produktion som för snickare, elinstallatörer och 

markarbetare, att ta del av och dela med sig av information. BIM processen bidrar till en 

klarare bild av projektet vilket gör det möjligt för samtliga aktörer att kunna påverka och 

därefter fatta snabbare beslut. Aktörer som i vanliga fall blir sent involverade i ett byggprojekt 

kan nu i ett tidigare skede påverka utformandet av byggprojektet för att underlätta deras 

arbete i projektet (Jongeling, 2008, pp. 16-21).  
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Med BIM kan man reducera den projekteringstid som behövs för att revidera alla ritningar en 

åt gången då en förändring sker. Den reducerade tiden resulterar i lägre skiss- och 

projekteringskostnader samt färre fel på ritningar och i byggnadsinformation kopplat till 

projektet, i varje fall i teorin (Eringstam, 2014, pp. 226-227). Olika program för att arbeta 

med BIM är exempelvis Tekla BIMsight, ArchiCAD samt Autodesk Revit som även 

presenteras senare i denna rapport.   

4.2 Hur används BIM i projekteringsstadiet? 

I projekteringen ska större delen av byggnadens utseende vara bestämd. Det kan finnas 

detaljer som av olika anledningar innehåller omväxlande förklaringar. Byggnadsobjekten 

skall modelleras, ha korrekta huvudmått och rätt placering. I projekteringen skall BIM 

modellen i hög grad stämma överens med det planerade resultatet så att bygglovshandlingar 

kan produceras (Kristiansson, 2012, p. 23).  

När man använder sig av BIM i projektering tar man fram sin information till projektet från 

en modell. Man arbetar med 3D objekt i en modell där oftast information till varje komponent 

står med. Alla objekt i BIM skall vara utformade enligt en förbestämd objektutformning, 

vilket skall omfatta information om produkternas egenskaper samt material (Jongeling, 2008, 

pp. 8-12).  

Behovet av att skapa ritningsdefinitionsfiler är inte lika aktuellt längre då samtlig information 

gällande konstruktionen sparas inom samma modell i BIM. Att konstruera en modell i BIM 

med exakt data och definitioner kan vara tidskrävande. Däremot kan denna längre 

projekteringstid tjänas in när man skall framställa olika typer av dokument och handlingar 

(Jongeling, 2008, pp. 8-12). När ÄTA arbeten, Ändrings-, Tilläggs- och Avgående arbeten, 

uppstår kan man justera i systemen så att ändringarna automatiskt slås ut på allt i modellen 

(Jongeling, 2008, p. 21).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: BIM-illustration av en byggnad i olika snitt. 
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Figuren ovan illustrerar de möjligheter projektören får vid användandet av BIM-modellering. 

Man kan skära nästan överallt i modellen och på så sätt få fram 2D-modeller antingen 

horisontellt eller vertikalt samtidigt som systemet visar modellen i 3D. Om en ändring sker 

någonstans i konstruktionsmodellen skulle det genast generera till att hela figurens 

koordinater ändrades (Jongeling, 2008, p. 9).  

4.2.1 Visualisering 

När man använder sig av BIM resulterar projektet till en 3D-visualisering. Information om 

projektets delar och komponenter finns med för att minska risken för misstolkningar, samt för 

att de olika aktörerna ska kunna kommunicera enklare. De medverkande aktörerna ska kunna 

presentera sina tänkta lösningar med hjälp av visualiseringen (Jongeling, 2008, pp. 12-14). I 

BIM programmen finns det en renderingsmotor vilken automatiskt räknar ut de olika 

materialens påverkan av ljuset samt gör kantutjämning i geometrier, räknar och placerar ut 

skuggor samt anför färger på ett verklighetstroget sätt (Kristiansson, 2012, p. 27). 

Byggnadsmodellens kvalité varierar dock beroendes på mängd information samt data. Denna 

input har en stor betydelse när det kommer till att definiera de olika 3D-objekten. Desto mer 

information och data man tillför i modellen, ju bättre och exaktare blir visualiseringen.  Det 

blir även enklare för projektören då han senare skall ta fram mängdförteckningar samt 

underlag för produktionskalkyler (Jongeling, 2008, pp. 13-14, 25-26).  

4.2.2 Samordning 

Samordningsprocessen består, som tidigare nämnt av ett flertal delaktiga aktörer som 

presenterar sina lösningar om det område de ansvarar för. Det största problemet i detta skede 

är att få ihop samtliga lösningar så att alla system ska stämma överens med varandra. 

I ett projekt där BIM används jobbar man med en process som med hjälp av en 

samordningsmodell kan sammanställa all information från de olika aktörerna till en 3D-

modell. Resultatet blir att man lättare kan förhindra fel i ett tidigare skede till exempel 

kollisioner av olika byggnadskomponenter (Jongeling, 2008, pp. 16-17).   

Oberoende av objektens/modellens noggrannhet, måste entreprenören se till att byggnaden 

modelleras med en lämplig detaljnivå. Det måste finnas tillräckligt med uppgifter för 

rörledningar, kanaler, konstruktionsstål, och bilagor, och andra komponenter, så att kollisioner 

kan upptäckas. Om det visar sig att uppgifterna är felaktiga, kan det bidra till att ett antal 

problem inte hittas förrän byggnaden konstrueras. Detta kan vara kostsamt och tidskrävande 

att lösa. Alla inblandade aktörer borde därför, för att få ett bra resultat, delta i 

projekteringsprocessen så tidigt som möjligt (Eastman, et al., 2008, pp. 14, 217).  
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Figur 4: Samordningsmodell.  

4.2.3 Analyser och kalkyler 

I projekteringsprocessen utförs många olika typer av analyser och kalkyler på en rad olika sätt 

beroende på vilket BIM-verktyg man använder. När man jobbar med BIM i projektet används 

3D-modellen för att få ut exempelvis materiallistor, kostnadskalkyler och beskrivningar. 

Eftersom handlingarna är hämtade från en och samma informationskälla kan även eventuella 

fel i handlingarna lätt lokaliseras och rättas till (Jongeling, 2008, pp. 18-19).  
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4.3 Vad är Autodesk Revit?  

Autodesk Revit är en programvara som är speciellt utformad för 

byggnadsinformationsmodellering. Syftet med Autodesk Revit är att förbättra förhållandena 

för samtliga som är involverade i ett byggnadsprojekt. I projekteringsstadiet är det mest 

tidskrävande arbetet att ta fram underlag till projektet som till exempel ritningar för samtliga 

delar och vyer. I Autodesk Revit kan man framställa denna typ av underlag genom att man 

snittar i 3D-modellen och väljer de planer, sektioner och delar man vill ha. Efter att man valt 

sitt underlag kan man även placera det på en ritningsblankett som även kan förses med 

kompletterande måttsättningar.  

När man konstruerar en byggnad i Autodesk Revit gör man det genom de parametriska 

objekten. Dessa objekt omfattar, som vi tidigare nämnt i rapporten information som beskriver 

bland annat dess volym samt typ av material. Om någonting gällande modellens vyer, listor 

eller koordinater av objekten skulle ändras i den 3 dimensionella modellen skulle det 

automatiskt förändra samtliga berörda byggnadsdelars koordinater (Nilsson, 2010).  

4.4 Tilläggsprogram  

Tilläggsprogram har utvecklats för att förenkla eller effektivisera olika arbetsmoment och 

processer. Tilläggsprogram innehåller många intelligenta funktioner som automatiserar 

tidskrävande och återkommande arbetsuppgifter vilket resulterar i tidsbesparingar (CAD-Q, 

2015). Med Autodesk Revit fås ett begränsat utbud av färdiga objekt vilket leder till att man 

måste tillverka en hel del egna objekt, vilket är tidskrävande, speciellt vid mer avancerade 

projekt (Erlingson, 2010). Tilläggsprogram som idag finns för bland annat BIM-verktyget 

Autodesk Revit har för avsikt att effektivisera projekteringsarbetet. För effektivisering av 

detta arbete ges exempelvis ett stort bibliotek av färdiga objektstyper. Dessutom finns 

utvecklade standardprofiler och grundformer som utformats för att snabbt och enkelt kunna 

anpassas till det aktuella projektet. I tilläggsprogrammet skall även framtagningen av 

ritningsunderlag så som planer, sektioner, detaljer förenklas. Mängddata kan fås automatiskt 

och därefter exporteras till Excel för vidare bearbetning (CAD-Q, 2015). Utöver 

LindabRevitTools har information om andra tilläggsprogram för specifika produkter ej 

funnits.   

4.5 LindabRevitTools 

Tilläggsprogrammet som vårt så kallade projekt kretsar kring är Lindabs egna tilläggsprogram 

LindabRevitTools. LindabRevitTools är ett programtillägg för Autodesk Revit. 

Programtillägget består utav ett komplett verktyg för hantering av stålregelväggar. Med hjälp 

av detta tillägg kan man frambringa vägglittera, väggförteckningar, ytter- och 

innerväggselement, materiallistor för stålprofiler, materiallistor för väggmaterial samt 

monteringsritningar. (Lindab AB, 2015), (LindabRevitTools 2012.0 - Svensk presentation, 

2011). I Kapitel 5 kommer vi presentera LindabRevitTools närmre och visa hur 

tilläggsprogrammet tillämpats och dess effekter i ett byggprojekt.    
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5 Fallstudie  

Ett byggprojekt där Autodesk Revit och LindabRevitTools har använts i främst 

projekteringsstadiet men även vid produktion är vid upplåtandet av nya Triangeln i centrala 

Malmö. Nya Triangeln i Malmö är anlagt i anslutning till den gamla Triangelns lokaler och är 

en affärsgalleria kombinerat med en kontorsdel, bostäder i form av lägenheter och radhus 

samt ett underjordiskt garage på två våningar (Daniel Åhlgren, 2015).    

 

 

Figur 5: Illustration av nya Triangeln i Malmö.  

Det är bygg- och fastighetsutvecklingsföretaget NCC som låtit uppföra nya Triangeln som av 

dess storlek blivit indelat i flera delar, eller så kallade zoner, där olika konstruktörer ansvarat 

för olika delar, ibland med flera konstruktörer inblandade däribland ingenjörsföretaget VBK. 

VBK har ansvarat för fem av sju delar (VBK, 2012) där modeller och bygghandlingarna har 

framställts med hjälp av Autodesk Revit och tilläggsprogramet LindabRevitTools (Daniel 

Åhlgren, 2015). Modulbyggen levererade totalt 10 000 kvm utfackningsvägg utifrån de 

ritningar som framställts av VBK (Modulbyggen, 2015) med Lindab som leverantör av 

stålreglar till dessa väggelement. Byggandet av nya Triangeln i centrala Malmö påbörjades år 

2010 och inflyttning skedde sommaren 2013 (NCC, 2015). 
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5.1.1 Modellen  

Triangeln-projektet var ett så kallat BIM-projekt vilket betydde att allt skulle framställas i 3D. 

3D-modeller framställs automatiskt då byggdelar, exempelvis väggar ritas i Autodesk Revit. 

Väggarna till nya Triangeln gjordes av ingenjörsföretaget VBK, men endast vid ytterväggar 

då innerväggarna var så kallade arkitektväggar, som enbart redovisades med vilken väggtyp 

på vilket plan i ritningarna. Det var även vid Triangeln-projektet som LindabRevitTools fick 

testas i ett byggprojekt i fullskala och det var även första gången VBK arbetade med 

tilläggsprogrammet.  

Ytterväggarna som modellerades var icke-bärande utfackningsväggar och konstruerades i en 

modell för sig, som därefter kompletterades med en konstruktionsmodell som innefattade 

bland annat pelare, bjälklag och balkar (Andreas Pamp, 2015). Gör man en 

konstruktionsmodell för sig kan denna sedan jämföras med modellen som endast består av 

väggelement, för att säkerhetsställa passformen och därmed förebygga kollisioner. Detta är en 

säkerhet för att undvika justeringar och merarbete vid montering på arbetsplatsen (Niklas 

Eriksson, 2015). Trots att hela Triangeln projekterades i olika delar som även de var 

uppdelade i olika modeller, blev varje modell snabbt väldigt tung med anledning av dess 

storlek. De tunga modellerna resulterade i en tidskrävande generering utav väggarna vilket 

medförde ett stillastående arbete för konstruktörerna (Daniel Åhlgren, 2015). Det var även 

bara ett fåtal väggar som kunde genereras åt gången på grund av de tunga modellerna vilket 

antogs vara ett programfel och inte ett tilläggsprogramssfel (Andreas Pamp, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6: Modell och förstoring av utfackningsväggarna för höghuset i Triangeln.    
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5.1.2 Uppregling 

När uppregling av en vägg skall göras sker det genom ett skräddarsytt uppreglingsverktyg. 

Detta uppreglingsverktyg visar uppreglingen väldigt detaljerat samtidigt som val av väggtyp 

och regeltyp även kan anges här. Vägganslutningarna sker automatiskt och verktyget visar 

även om risken för kollisioner finns (Lindab AB, 2015). När man skapar en yttervägg med 

LindabRevitTools skapar man element utefter ett så kallat väggrecept. Väggreceptet 

presenterar bland annat regelstommen, vilken typ av regel som skall placeras vid exempelvis 

ett fönster och om det skall vara gips på in- eller utsidan av väggen. Ytterväggen är ritad som 

en fyrkant som har en höjd, en längd och en bredd. Ytterväggarna modelleras ifrån en 

fördefinierad grundmall där sedan reglarnas placering kan justeras lite. Fönstrets storlek kan 

ändras och exempelvis en avväxling till fönstret kan tilläggas (Niklas Eriksson, 2015).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Uppreglingsverktyget ur LindabRevitTools.  

Till utfackningsväggarna för Triangeln ritades en generisk yttervägg därtill öppningar 

utplacerades. Därefter kopplade man till tilläggsprogrammet och gjorde olika inställningar där 

bland annat toleranserna var viktiga, för att sedan generera ut väggarna som direkt trillade ut 

på ritning (Andreas Pamp, 2015). För ingenjörsföretag som VBK ritas normalt inte väggarna i 

den detaljeringsgrad som fås med tilläggsprogrammet utan man framställer i liknande fall, 

som vid utfackningsväggar endast väggprinciper. Väggprinciper definieras med exempelvis 

enbart väggtyp, C/C-mått och infästning, och hur väggen skall konstrueras, utefter dessa 

principer, löses där efter så kallat på plats (Daniel Åhlgren, 2015).  
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”Vi som ”allmänna konstruktörer” har inte den kunskapen som leverantörerna själva 

har när det kommer till uppregling, kantavstånd, förstärkningsplåtar m.m. Nu tryckte 

vi bara på en knapp och den färdiga väggen genererades fram. Utan detta program 

hade vi nog inte antagit uppdraget.” 

           (Andreas Pamp, 2015) 

Vid modellering av utfackningsväggarna var VBK tvungna att göra flera typer av 

sidoutfackningsväggar. Anledningen till detta var specialtillverkade väggar där exempelvis 

kantavståndet till fönstret var för litet för att få plats med de reglar som programmet krävde, 

se Figur 8. Detta löstes genom att lura programmet och egna detaljritningar fick göras för 

exempelvis visa vilken regel som var tvungen att plockas bort i vilket väggelement. Ett 

tidskrävande merarbete som uppstod då arkitekten vägrade flytta på fönster och 

speciallösningar fick utföras. Till de väggar där fönster och andra öppningar låg på rätt plats 

för programmet, de så kallade normala väggarna med traditionell form med fyra hörn uppstod 

aldrig några problem.  

”Jag tror inte jag fick ett enda samtal eller mail om våra normalväggar. Och det är 

väl det yttersta beviset på att programmet fungerar.” 

           (Andreas Pamp, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 8: Detaljritning av en sidoutfackningsvägg från Triangeln där kantavståndet till fönstret var för litet för att 

programmet skulle godkänna väggen.  

 

  



23 

 

5.1.3 Väggdefinition 

En väggdefinition består utav information om väggens beståndsdelar och sammansättning. 

Informationen beskriver vad för typ av reglar och skenor det är, C/C, vilka ljud och 

brandegenskaper de har samt information om vilka typer av skivmaterial och isolering som 

hör till. De här fördefinierade väggtyperna lagras i ett bibliotek som tillkommer i 

tilläggsprogrammet och man kan även spara väggtyperna i separata bibliotek för att öka 

kontrollen och återanvändbarheten. Beroende på arbetsmetoder och projekttyp kan 

definitioner skapas och anpassas efter användaren, företaget eller typen av projekt (Lindab 

AB, 2015). Fördefinierade väggtyper används främst som innerväggar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 9: Väggdefinitionsbibliotek för innerväggar. All information för väggen väljs, exempelvis regeltyp likaså 

eventuellt skivmaterial.  

Som nämndes i tidigare avsnitt projekteras ytterväggar efter en grundmall. En yttervägg 

skapas manuellt utefter grundmallen som endast anger regelstommen, vilken typ av regel vid 

fönster och om det skall vara gips på in- eller utsida vägg. Denna grundmall går sedan att 

justera och information kan tilläggas för att ytterväggen skall stämma överens med projektets 

krav och önskemål. Den justerade grundmallen kan sedan namnges och sparas i ett separat 

bibliotek vilket är till fördel vid återanvändbarhet av väggtypen (Niklas Eriksson, 2015).  

 

”I vårt projekt ändrade sig beställaren någon gång                                                      

så vi fick slopa allt och börja om igen. Men har man det definierat är det ju väldigt 

enkelt att få ut allt, det måste jag säga!” 

            (Daniel Åhlgren, 2015) 
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Vid Triangeln använde man sig av definierade väggtyper utan problem vad gäller 

normalväggar - väggar utan avancerad och problematisk utformning. De definierade 

väggtyperna kan beskrivas som en grundmall som justerats och sparats för återanvändning. 

Det uppstod svårigheter vid de unika sidoutfackningsväggar där fördefinitionerna i 

programmet inte kunde nyttjas på samma sätt som vid normalväggar. Dessa 

sidoutfackningsväggar fick man efter generering göra manuella justeringar av komponenterna 

i väggarna, som bland annat flytta vissa reglar och göra håltagningar för exempelvis balkar 

(Andreas Pamp, 2015), (Daniel Åhlgren, 2015).  

 

”Först visste vi inte riktigt hur vi skulle göra.  

Sen förstod vi hur vi skulle göra för att programmet skulle åsidosätta det. Man måste 

veta detta annars kommer man inte vidare. Oftast gör man ju bara en vägg med fyra 

hörn och då fungerar det ju!” 

           (Daniel Åhlgren, 2015) 

 

5.1.4 Väggtyp 

En innervägg kan tillverkas till ett byggprojekt med hjälp av ett sök- och väljverktyg som 

finns i LindabRevitTools. Man skapar då en väggtyp av en vald väggdefinition vilket är 

lämpligt när man startar ett projekt från grunden. Ytterväggar kan man, som tidigare nämnt 

däremot inte skapa genom just fördefinierade väggtyper som finns i väggbiblioteket, utan 

måste istället skapa dem manuellt genom tillägg av information till en fördefinierad 

grundmall(Lindab AB, 2015). Innerväggar för Triangeln skapades som arkitektväggar vilka 

enbart presenterades med vilken typ av vägg till vilket destination i konstruktionen. Därför 

presenteras detta avsnitt kort.   

 

 

 

 

 

 

 

Figur 10: Sök- och väljverktyg för väggtyper av vald väggdefinition.  
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5.1.5 Väggidentitet 

Väggarna kan specificeras med identitetsparametrar med hjälp av ett ID-verktyg i 

tilläggsprogrammet. De kan till exempel specificeras med information om när de skall 

tillverkas, levereras, vilken destination, vilken byggnad den skall till, vilken våning samt 

vilken lägenhet (Lindab AB, 2015).  

För Triangeln kom man på ett system som man namngav väggelementen efter. 

Väggelementets identitet bestod av en sifferföljd, exempelvis 22201, där de två första 

siffrorna, 22, står för vilken del av byggnaden elementet är placerad på(se Figur 12), 2 för 

vilket våningsplan samt 01 för vilken placering i våningen(se Figur 11) (Daniel Åhlgren, 

2015). För de problem som fanns gällande vissa sidoutfackningsväggar betecknades 

väggelementen även med en bokstav beroende på vilken justering som skulle göras med 

respektive element. Väggar med slutbokstav A har exempelvis fönster placerade i utsidan av 

väggen och justeringar görs enligt anvisning på ritning. Dessa väggidentiteter sorteras sedan 

även i den automatiskt framställda materiallistan och grupperas efter exempelvis våningsplan, 

lägenhet etc.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Del av sektion, med förstoring där varje element betecknas med ett ID-nummer.  

 

 

 

 

 

 

Figur 12: De två första siffrorna i väggelementens ID-nummer står för vilken del av byggnaden elementen 

tillhör. Del 21 eller 22.  
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För leverantörer som Lindab, vilka i detta projekt levererade stålreglarna, underlättade ID-

verktyget på flertalet sätt. Med hjälp av ID-verktyget fås en tydlig märkning utav produkterna 

och hur beställningen skall förpackas till kund utefter exempelvis våning, lägenhet, rum, vägg 

eller zon vilket underlättade oerhört vid produktion. LindabRevitTools möjliggör därmed 

satspackat material vilket ger fördelar för både leverantören och för beställaren (Johan 

Andersson, 2015). Fördelen med ID-verktyg för beställaren är att beställaren vet vad han får, 

vid vilken tidpunkt och till vilken destination (Niklas Eriksson, 2015). ID-verktyget kan 

därför hjälpa och jämföras med arbetssättet Just-In-Time som är precis vad det låter som – rätt 

produkt, på rätt plats vid rätt tidpunkt. För Triangeln som dessutom hade en begränsad 

arbetsplats underlättade ID-verktyget på det viset att materialet kunde beställas, elementen 

produceras och levereras till arbetsplatsen och därefter direkt lyftas på plats utan avställning 

på lastplats innan (Daniel Åhlgren, 2015).  

 

”Det var ju en ganska tight arbetsplats så det var  

mycket smidigt att de bara kunde komma in med lastbil och lyfta upp allting.  

På så sätt behövde de ju inte ha några lagrings ytor.” 

          (Daniel Åhlgren, 2015) 

Utan ID-verktyget hade denna sortering, beställning och planering av material och 

byggelement troligen gjorts för hand vilket kan leda till felräkningar eller övriga oklarheter 

som senare kan resultera i problem på främst arbetsplatsen.  
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5.1.6 Materiallistor  

Materiallistan för stålprofiler beskriver bland annat profilernas exakta längd, mängd och vikt. 

Väggskiktsmaterialen visas även med sina brutto och netto area. Materiallistan kan grupperas 

och filtreras utefter användarens behov. Filtreringen och grupperingen är beroende av de 

identitetsparametrar som ges för varje vägg i ett projekt. Profilerna kan med hjälp av 

grupperingen och filtreringen göras om till Excel för att sedan skickas till beställning, 

leverans eller produktion (Lindab AB, 2015).  

 

”Men LindabRevitTools får man fram tydliga Excel-filer som enkelt  

kan föras in i vårt beställningsprogram.” 

                        (Rickard Andersson, 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 13: Elementspecifikation.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 14: Excel-fil med materialspecifikation för beställning.   



28 

 

Utan tilläggsprogrammet sammanställs materiallistorna för hand med hjälp av traditionella 

verktyg så som linjal och penna utifrån pappersritningar (Joakim Juel, 2015). Genom att 

mängdberäkna på detta vis ökar risken för fel såsom felknappningar, missad information eller 

dubbel information. Om ett projekt modelleras med hjälp av LindabRevitTools framställs 

materiallistorna automatiskt efter informationen i modellen. Har man modellerat rätt blir 

automatiskt det efterföljande arbetet så som mängdberäkningen även rätt. Man får därmed 

fram en väldigt stor säkerhet med materialspecifikationen utan felknappning och till följd 

därav felbeställningar (Niklas Eriksson, 2015). Ett stort ansvar ligger därför på de som 

framställer modellerna och handlingarna vilket i Triangeln-projektet var konstruktörerna.    

 

”Vi börjar prata enkelhet och det sparar tid på arbetsplatsen.  

Men det måste finnas ett mod till att lita på att modellen är rätt!” 

         (Niklas Eriksson, 2015) 

För Triangeln skickades de kompletta materiallistorna sedan till Modulbyggen som ansvarade 

för produktion och leverans av utfackningsväggar för Triangeln. Dessa materiallistor var till 

stor hjälp och bidrog till vinst i produktionen, då man slapp mängda och framställa kaplistor 

själva. Exakta listor med reglarnas typ och längd framställdes automatiskt utefter modellen 

och kunde därefter skickas som en beställning till leverantören av stålreglar (Niclas Norén, 

2015). Listan presenterar vad som skall ingå i varje element där varje element har en specifik 

plats i en byggnad. Detta gör att Modulbyggen i detta fall enkelt kunde se vart varje regel 

skulle placeras, i vilket element och till vilken del av byggnaden. Varje regel är markerad och 

har sin plats vilket gör att man ej får överflöd av material (Niklas Eriksson, 2015). Den 

absoluta skillnaden jämfört med tidigare mängdberäkning för att framställa materiallistorna är 

att man sparar tid och får mindre spill i produktionen (Joakim Juel, 2015). 

 

”Med detta blir det väldigt lite spill och vi kan ha en effektiv produktion!” 

             (Niclas Norén, 2015)    
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5.1.7 Montageritningar 

Som tidigare nämnt gör företag som VBK normalt inte modeller av utfackningsväggar av den 

detaljeringsgrad som fås med LindabRevitTools utan i likande fall framställs endast 

väggprinciper som presenterar exempelvis väggtyp, C/C-mått och infästning. Hur väggen 

skall konstrueras, utefter dessa väggprinciper, löses där efter på arbetsplatsen eller som i detta 

projekt hos Modulbyggen där väggelementen tillverkades innan de levererades till 

arbetsplatsen (Daniel Åhlgren, 2015). Med LindabRevitTools framställs handlingarna och 

ritningarna efter modellen. Ritningarna består av information som är till användning för 

framförallt produktionen (Lindab AB, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 15: Ritning med streckade vyer och detaljer från Triangeln-projektet.  

När ritningarna framställdes ur modellen för Triangeln-projektet hade man problem med 

framförallt vyerna. Vyerna klumpades ihop vid automatisk generering av ritningarna, se Figur 

16, och tidskrävande merarbete tillkom därefter då justeringar fick göras manuellt på varje 

ritning. Figurerna på ritningarna blev även streckade, se Figur 15, vilket var ett problem. För 

Triangeln framställde VBK ungefär 700 ritningar med cirka tre vyer eller detaljer per ritning, 

där både figur och text manuellt fick justeras. Ritningarna var tvungna att justeras för att 

kunna presentera tydliga ritningar för att underlätta vid produktion (Daniel Åhlgren, 2015).   
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Figur 16: Ihopklumpade vyer från Triangeln-projektet.  

 

”Ritningarna får ju en stämpel med att det är vi som framställt de. Därför var vi 

tvungna att justera ritningarna för att det skulle se vettigt ut.” 

          (Daniel Åhlgren, 2015) 

Vid tillverkning av utfackningsväggarna framställdes väggelementen exakt efter ritningarna 

vilket sparade tid i produktionen. Som nämnt i tidigare avsnitt kompletterades ritningarna med 

materiallistor som kunde användas som kaplistor. På ritningarna framfördes reglarna med 

identiteter som underlättade placeringen och därmed produktionen (Niclas Norén, 2015). 

 

”Med LindabRevitTools fås tydliga ritningar som arbetsplatsen får ta del av 

 innan beställning för avstämning.” 

                        (Rickard Andersson, 2015)  

Även här gäller det att, som i detta fall konstruktörerna modellerat rätt då ritningarna 

framställs från modellerna. Modellerna och ritningarna samgranskas dock även av en 3D-

samordnare för att kontrollera att alla handlingar stämmer innan man lämnar vidare för 

exempelvis beställning (Daniel Åhlgren, 2015).   
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5.1.8 Väggförteckning 

Väggförteckningarna som man får ut av programmet visar detaljerat hur väggarna ser ut samt 

beskriver väggarnas egenskaper. Egenskaper som brand, akustik, vägghöjd är inkluderat som 

text tillsammans med beskrivningen på vägguppbyggnaden (Lindab AB, 2015). 

Att skapa väggförteckningar var tidigare ett tidskrävande arbete. Då arkitekten framställde 

ritningar utan tilläggsprogrammet skrevs samtliga väggtyper i förklaringstexten på måttsatta 

ritningar. Väggtyper med tillhörande förteckningar blev till slut så många till antalet att 

informationen inte fick plats på ritningarna utan väggtypsritningar skapades istället för att 

presentera denna information. På väggtypsritningen ritades flertalet snitt genom varje väggtyp 

manuellt, ett arbetsmoment som nu kan ersättas med tilläggsprogrammet där detta genereras 

snabbt och enkelt (Niclas Holm, 2015).  Tidigare väggförteckningar krävde även uppdatering 

allt eftersom projektet utvecklades och då en vägg togs bort från projektet var även dess 

väggförteckning tvungen att tas bort. Detta fick göras manuellt och risken för fel och miss av 

borttagning av väggförteckning var därmed stor. Med tilläggsprogrammet har man kontroll på 

att endast det som står i väggförteckningarna finns med i projektet. Utgår en vägg ur modellen 

uppdateras även väggförteckningen och den borttagna väggens förteckning elimineras 

automatiskt (Niklas Eriksson, 2015).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17: Väggförteckningar framställda med LindabRevitTools. 
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5.1.9 Projektet i allmänhet  

Triangeln var ett unikt projekt med tanke på att det var första gången LindabRevitTools 

testades i ett fullskaligt byggprojekt och det var även första gången ett utomstående företag, 

VBK modellerade i tilläggsprogrammet LindabRevitTools. VBKs uppdrag var att ta fram ett 

förfrågningsunderlag för upphandling av leverantör (Daniel Åhlgren, 2015). Byggprojekt går 

oftast till i omvänd ordning genom att beställaren köper färdiga väggar av en leverantör, i 

detta fall Lindab och att Lindab själva sköter projektering och uppritande av dessa väggar. 

Leverantören kan sedan själva producera väggarna eller leverera produkter till en annan 

montör. Projekterings- och modelleringsuppgifter kan även lämnas över till ett annat företag, 

som innan arbetets början får god kunskap om programmet genom utbildning i hur 

projekteringen i programmet går till. Detta bidrar till mindre belastning på leverantören som 

slipper projektera lika mycket. Detta sätt är idag vanligt inom exempelvis 

betongprefabrikationsindustrin (Andreas Pamp, 2015).  

 

”Som konstruktör finns det inget egenintresse av att kunna varje leverantörs specifika 

program. Om tillexempel Lindab har för mycket att göra kan de gå ut och fråga 

exempelvis oss på VBK om vi kan hjälpa till och generera fram ritningarna.”  

           (Andreas Pamp, 2015) 

Projektet slutfördes och inflyttning skedde under sommaren 2013. De problem som uppstod 

vid projekteringsarbetet ansågs kunna förhindras genom en påverkan av byggnadens 

avancerade utformning i ett tidigare skede. De problem som stöttes på under projektets gång 

antecknades och sammanställdes till Lindab i form utav en förbättringslista av 

LindabRevitTools. På denna lista stod bland annat de problem som lyfts fram i tidigare avsnitt 

där bland annat vyerna klumpade ihop sig och manuellt fick justeras, streckade ritningar, etc. 

Någon annan utvärdering av projektet eller samråd hölls ej med alla inblandade parter (Daniel 

Åhlgren, 2015).  

 

”Vi har inte hört så mycket om projektet egentligen. Man kanske snarare skall tolka 

det som att eftersom vi inte hört något speciellt är det bra. Det lät ju som att allting 

passade ihop väldigt bra så att det får man väl ta som en god sak i sig. ” 

          (Daniel Åhlgren, 2015) 
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NCC var mycket nöjda med väggarna som producerats efter VBKs handlingar och även 

Modulbyggen uppskattade de exakta handlingarna som sparade både material och tid i 

produktionen. De prefabricerade väggelementen blev något dyrare än platsbyggda väggar, 

men den tiden som sparades på arbetsplatsen var så pass bra att det i slutändan blev billigare. 

Uppgifter om hur mycket som sparades har efterfrågats men NCC kunde själva inte uppskatta 

en siffra.  Avslutningsvis var VBK positiva till tilläggsprogrammet LindabRevitTools och kan 

tänka sig ännu ett projekt med Lindabs verktyg (Andreas Pamp, 2015).  

 

”Bevisligen så fungerar programmet och jag ser inga problem att  

göra ett nytt projekt ihop med Lindab.” 

           (Andreas Pamp, 2015)  

 

5.1.10 Utvecklingen av tilläggsprogrammet  

Företaget Lindab utvecklade tilläggsprogrammet LindabRevitTools i huvudsak för att 

förenkla produktion och användandet av stålreglar i framförallt ytterväggar.  

 

”Vi gjorde det dels för att själva förstå hur det fungerar och dels för  

att vi vill kunna erbjuda våra kunder verktyg att jobba med som stödjer våra 

produkter. I tillägg till det så styr vi användarna mot ett för oss  

enklare arbetssätt vilket gynnar samtliga parter.” 

       (Johan Andersson, 2015) 

Genom att utveckla ett sådant verktyg och göra det enkelt för kunden att använda sig av 

företagets produkter, ges ett övertag när de väl skall säljas. Ett komplett paket av produkter, 

teknik och projekthjälp ger kunden goda förutsättningar (Rickard Andersson, 2015). Med 

LindabRevitTools har Lindab fått ett mycket högre anseende hos deras kunder och de får jobb 

som de annars inte hade fått och kan eventuellt ta ett lite högre pris för varorna. 

LindabRevitTools finns även i olika varianter, en som är mer anpassad för arkitekter och en 

för de användare som brukar programmet fullt ut. I arkitektversionen kan man tillexempel rita 

väggar och sköta väggförteckningen. I denna version behöver man inte tänka på uppreglingen 

eller användningen av uppreglingsverktyget. På så sätt blir programmet väldigt enkelt där 

standardväggar väljs ut med exempelvis vilka typer av skivor och därefter fås 

väggförteckningen. Arkitektmodellen kan sedan uppdateras med uppreglingsverktyget av 

leverantören exempelvis Lindab som därmed modellerar efter arkitektmodellen som grund 

(Niklas Eriksson, 2015).  
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”Detta underlättar fruktansvärt mycket för arkitekten och på så sätt kan vi även 

använda den på arbetsplatsen och få exakta mängder.” 

        (Niklas Eriksson, 2015) 

Arkitekten ser flertalet fördelar med att arbeta både med Autodesk Revit och med det 

produktspecifika tilläggsprogrammet, främst för att det sker en tidsbesparing i deras 

projekteringsarbete. Arkitekten i fråga började använda Autodesk Revit i ett tidigt skede 

vilket har lett till mer jobb då företaget visat för sina beställare vad man kan göra med 

programmet.  

För att utveckla LindabRevitTools krävdes tid, kunskap och ekonomi -tre faktorer som är 

återkommande när frågan om vad som krävs för att utveckla liknande tilläggsprogram ställts. 

Dock går utvecklingen av teknikanvändning inom byggbranschen framåt. Idag kräver flera 

byggföretag att flertalet byggprojekt skall 3D-modelleras. NCCs nya Triangeln var ett så 

kallat BIM-projekt vilket betyder att 3D-modellering var ett krav. Likaså PEAB har tagit ett 

beslut om att alla byggnader över 50 miljoner kronor skall 3D-modelleras vilket anses positivt 

och ett steg i rätt riktning (Niklas Eriksson, 2015). Då frågan ställdes om vad respondenterna 

tror krävs för att dessa nya tekniker, som tilläggsprogrammet LindabRevitTools, skall 

användas mer flitigt i branschen var övervägande del respondenter eniga. Det är just kravet på 

3D-modellering och ett eventuellt krav på dessa tilläggsprogram som majoriteten tror krävs 

för att teknikerna skall tillämpas på en bredare front.  

Lindab utvecklade LindabRevitTools främst för att förenkla produktion och användning av 

stålreglar i framförallt ytterväggar som tidigare är nämnt. Då fler företag utvecklar 

tilläggsprogram för sina produkter som kan användas i programvaran, anses detta vara en 

positiv utveckling av teknikens roll i byggbranschen (Daniel Åhlgren, 2015).  

LindabRevitTools har sedan Triangeln-projektet även använts i andra byggprojekt. PEAB 

använde sig av tilläggsprogrammet då de uppförde tre separata IKEA-varuhus med mycket 

bra resultat. Därför kontaktade PEAB Lindab igen då det var dags för två andra byggprojekt 

där tilläggsprogrammet kunde tillämpas – Lamellhuset och Jazzen i Uddevalla (Lindab, 

2014). Anledningarna är flera till att PEAB har valt att jobba i Autodesk Revit och med 

LindabRevitTools. Man nyttjar plattformen framförallt för kollisionskontroll i projekteringen, 

för att lättare kommunicera och visualisera på arbetsplatsen och även för att byggarbetets 

kontroll förbättras, samt för att det blir lättare att kontrollera projektörens framdrift. 

Anledningen till att PEAB valde LindabRevitTools i de byggprojekt som tidigare nämnts är 

förutom tilläggsprogrammets förenkling av byggandet även på grund av ett aktivt säljarbete 

från Lindab med bra teknisk support. Liksom det VBK konstaterar beskriver även PEAB att 

de automatiska materiallistorna sparar mycket tid för arbetsledningen där annars 

mängdberäkning och uppmärkning tar tid och fel lättare kan uppstå då den mänskliga faktorn 

påverkar resultatet (Magnus Wedholm, 2015).  
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6 Analys 

I det här avsnittet analyseras och redovisas den data som framkommit genom intervjuerna 

med hjälp av den teori som tidigare presenterats.  

Enligt Eringstam (2014) är målet med BIM bland annat att reducera den projekteringstid som 

behövs för att revidera ritningarna en åt gången då en förändring sker. Den reducerade tiden 

resulterar i lägre skiss- och projekteringskostnader samt färre fel på ritningar och i 

byggnadsinformation kopplat till projektet. Väggmodellen för Triangeln skapades först då en 

generisk yttervägg ritades och därpå kopplades till tilläggsprogrammet. Tilläggsprogrammet 

genererade därefter ut väggelement till modellen samt direkt på exakta ritningar istället för 

väggprinciper som annars är vanliga (Andreas Pamp, 2015). Dock fick ritningarna justeras för 

representativa ritningar då vyerna hade en förmåga att överlappa varandra.  

Att generera fram detaljerade väggar utan någon förkunskap om uppregling var med 

LindabRevitTools inget problem för konstruktörerna. Väggarna genererades automatiskt 

genom att endast trycka på en knapp. Andreas Pamp (2015), Handläggare/CAD-Ingenjör på 

VBK, menar också på att utan LindabRevitTools hade de nog inte antagit uppdraget om att 

projektera Triangeln i sådan detaljeringsgrad. Att skapa väggförteckningar till ritningarna var 

även ett tidigare tidskrävande arbete. Risken för fel och miss av borttagning av 

väggförteckningar var stor då projektet uppdaterades och ett väggelement exempelvis togs 

bort. Med tilläggsprogrammet har man kontroll på att den information som finns i modellen 

även är den som finns på de befintliga ritningar och förteckning för projektet. Utgår en vägg 

ur modellen uppdaterades väggförteckningen och eliminerar den borttagna väggens 

förteckning automatiskt (Niklas Eriksson, 2015).  

Enligt teorin underlättar den tredimensionella byggnadsmodellen för alla deltagande aktörer, 

exempelvis projektörer, konstruktörer samt arkitekter men även vid produktion som för 

snickare, elinstallatörer och markarbetare (Jongeling, 2008).  Magnus Wedholm (2015), 

arbetschef PEAB, belyser anledningarna till varför de valt att arbeta med Autodesk Revit och 

LindabRevitTools. Man nyttjar plattformen framförallt för kollisionskontroll i projekteringen, 

för att lättare kommunicera och visualisera på arbetsplatsen och även för att byggarbetets 

kontroll förbättras, samt för att det blir lättare att kontrollera projektörens framdrift. Liksom 

Daniel Åhlgren (2015), CAD-ingenjör/Handläggare på VBK, beskriver Wedholm (2015) att 

de automatiska materiallistorna sparar mycket tid där annars mängdberäkning och 

uppmärkning tar tid och fel lättare kan uppstå då den mänskliga faktorn påverkar resultatet.  

För att sedan skapa en modell med LindabRevitTools modelleras, som vid Triangeln 

väggelement väl detaljerade med hjälp av ett uppreglingsverktyg där Lindabs produkter 

används. Vid modellering av väggelement ritas väggen som en fyrkant som har en höjd, en 

längd och en bredd som utgår från en fördefinierad grundmall där exempelvis reglarnas 

placering kan justeras lite (Niklas Eriksson, 2015). För Triangeln var det här problem 

uppstod. På grund av arkitektens avancerade utformning av byggnaden kunde flertalet 

väggelement ej genereras på vanligt vis (Andreas Pamp, 2015). Detta resulterade i att 
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sidoutfackningsväggar fick göras genom att bland annat lura programmet samt utforma egna 

detaljritningar vilket bidrog till ett tidskrävande merarbete. För de så kallade normalväggarna 

uppstod inga svårigheter.  Ytterligare ett problem som uppstod i projekteringen var tunga 

modeller som resulterade i tidskrävande generering utav väggarna vilket medförde ett 

stillastående arbete för konstruktörerna. Detta trots att Triangeln projekterades i olika delar 

som även de var uppdelade i olika modeller (Daniel Åhlgren, 2015). Detta antogs vara ett 

programfel och inte ett tilläggsprogramsfel (Andreas Pamp, 2015).   

Enligt teori varierar byggnadsmodellens kvalité beroendes på mängd information samt data. 

Desto mer information och data man tillför i modellen, ju bättre och exaktare blir 

visualiseringen. Det blir även enklare för projektören då han senare skall ta fram 

mängdförteckningar (Jongeling, 2008).  

Modellen för Triangeln skapades av väl detaljerade väggelement där specifika produkter 

användes och automatiskt uppdaterades i en materiallista. Materiallistan kan även grupperas 

och filtreras efter de identitetsparametrar som ges för varje vägg i projektet. Med hjälp av 

grupperingen och filtreringen kan materiallistorna göras om till Excel-filer för att sedan 

skickas till beställning, leverans eller produktion. Niclas Norén (2015), VD för Modulbyggen, 

menade på att med hjälp av LindabRevitTools blev det väldigt lite spill och de kunde ha en 

mer effektiv produktion av väggelementen. Då ett projekt modelleras med hjälp av ett 

produktspecifikt tilläggsprogram framställs materiallistorna automatiskt utefter informationen 

i modellen. Har man modellerat rätt blir automatiskt det efterföljande arbetet så som 

mängdberäkningen även rätt (Niklas Eriksson, 2015). Tidigare framställdes endast 

väggprinciper att utgå från vid produktion av väggelement (Daniel Åhlgren, 2015). Med 

tilläggsprogrammet fås exakta ritningar som Modulbyggen kunde följa vid produktion och 

därmed undveks lösningar på plats vilket framförallt var en tidsbesparing (Niclas Norén, 

2015).  

Tilläggsprogram har utvecklats för att förenkla eller effektivisera olika arbetsmoment och 

processer. De tilläggsprogram som idag finns för bland annat BIM-verktyget Autodesk Revit 

har för avsikt att effektivisera projekteringsarbetet (CAD-Q, 2015). Företaget Lindab 

utvecklade tilläggsprogrammet i huvudsak för att förenkla produktion och användandet av 

stålreglar i framförallt ytterväggar. Enligt Johan Andersson (2015), produktchef på Lindab, 

ville företaget erbjuda sina kunder ett verktyg att jobba med som stödjer deras produkter. I 

tillägg till det styr Lindab användarna mot ett enklare arbetssätt vilket gynnar samtliga parter. 

För VBK förenklades inte projekteringsarbetet med tilläggsprogrammet på grund av 

projektets utformning men Åhlgren (2015) tillägger att om möjligheten funnits till att styra 

arkitekten i tidigt skede hade arbetet förenklats.  Övriga produktspecifika tilläggsprogram har 

sökt utan resultat.  

Åhlgren (2015) är positiv till det produktspecifika tilläggsprogrammet och anser det positiv 

utveckling av teknikens roll i byggbranschen. Med tilläggsprogrammet har Lindab fått ett 

mycket högre anseende hos sina kunder och de får jobb som de annars inte hade fått, (Niklas 

Eriksson, 2015). Genom att utveckla ett sådant verktyg och göra det enkelt för kunden att 
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använda sig av företagets produkter, ger ett övertag när de väl skall säljas (Rickard 

Andersson, 2015). Pamp (2015) bekräftar detta även här genom förklaringen att utan 

tilläggsprogrammet hade de nog inte antagit uppdraget om att projektera Triangeln i sådan 

detaljeringsgrad.  
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7 Slutsatser 

Projekteringen med produktspecifika tilläggsprogram blir mer detaljerad och avancerad men 

bidrar till en förenkling i framförallt produktionen. Projekteringen tar oftast lite längre tid på 

grund av detaljeringsgraden och projektets utformning, men denna tid tjänas sedan igen i 

främst produktionen där flera arbetsmoment kan bortses. Arbetsmoment så som 

mängdberäkning för hand och manuella väggförteckningar, då dessa genereras automatiskt.  

Gällande standardutformning av väggar fungerar det produktspecifika tilläggsprogrammet 

effektivt och utan problem. Dock, kan svårigheter uppstå vid mer avancerade projekt med 

komplex utformning, vilket resulterar i tidskrävande merarbete på grund av programmets 

begränsningar. För ett generellt sett bättre resultat bör inblandade aktörer därför få ta del av 

projektet tidigare innan A-ritningarna blir låsta. På så sätt kan byggnadens utformning 

påverkas, vilket resulterar i en förenkling av projekteringsarbetet och dyra speciallösningar 

kan undvikas.  

Det produktspecifika tilläggsprogrammet medför ett större ansvar på modelleringsarbetet. All 

information så som materiallistor, ritningar, etc. baseras på modellen vilket betyder att så 

länge modellen är rätt blir efterföljande material och handlingar korrekta. Det sker även en 

tidsbesparing då dessa handlingar så som ritningarna i automatik genereras. Däremot kan 

tidskrävande merarbete tillkomma då det krävdes justering för att leverera representativa 

ritningar. Mängden information i modellen, som presenteras i exempelvis materiallistor och 

på ritningar, bidrar dock till en effektivare produktion efter exakta handlingar, som resulterar i 

mindre spill och tveksamheter. 

Det som talar för att företag skall utveckla dessa produktspecifika tilläggsprogram, är för att 

det blir enkelt för kunden att använda sig av företagets produkter samtidigt som det ger ett 

övertag när de väl skall säljas. Företaget styr även användarna mot ett enklare arbetssätt vilket 

gynnar samtliga parter.  

 

Det kan konstateras att produktspecifika tilläggsprogram förenklar byggprojekt enligt 

ovanstående slutsatser. Projekteringsarbetet kan bli mer avancerat samt tidskrävande, däremot 

bidrar projekteringen till en förenkling och effektivisering av efterföljande arbete.   
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8 Diskussion  

Inledningsvis är vi nöjda med resultatet av vårt examensarbete. Vi tycker att arbetet ligger rätt 

i tiden då utvecklingen mot BIM går framåt. Nya tekniker utvecklas hela tiden och vi ser 

produktspecifika tilläggsprogram som en ny och positiv utveckling av teknikens roll i 

byggbranschen. Nedan diskuteras metodval och tillvägagångssätt samt även resultatet av vårt 

arbete. 

8.1 Metoddiskussion 

Till en början var svårigheten att hitta relevant och opartisk information som skulle ligga till 

grund för denna studie. Svårigheten var även att söka med rätt sökord för att nå det material vi 

var ute efter. Vi hade i ett tidigare skede kunnat utgå ifrån examensarbeten för att se vilka 

sökord de använt, för att underlätta vår sökning. Tilläggsprogram har inte utvecklats i så stor 

utsträckning, vilket gjorde sökandet efter information om ämnet svår och begränsad. Den 

litteratur vi använt oss av tycker vi är relevant för studien som gjorts. Referenserna anser vi 

trovärdiga då de stödjer och bekräftar varandras information och teorier.  

Intervjuerna gjordes med personer insatta i både program och tilläggsprogram vilket kan 

påverka deras svar både positivt och negativt. Det positiva är att de har god kunskap om 

ämnet och det negativa kan vara att svaren är partiska för ämnet och endast speglar en del av 

helheten. Om vi även intervjuat personer som inte varit insatta i varken program eller 

tilläggsprogram hade endast svar om tilläggsprogrammens efterfrågan och framtid kunnat tas 

emot. Någon information om hur tilläggsprogrammet används i ett projekt och dess förenkling 

av byggprojekt hade inte fåtts. Därför ansåg vi att dessa intervjupersoner inte var intressanta 

för vår studie då svaren eventuellt endast påverkat en liten del av resultatet.  

Vi använde oss av semistrukturerade intervjuer vilket bidrog till att intervjupersonernas 

kommentarer kunde utvecklas genom följfrågor. Vi försökte vara noga med vilka följdfrågor 

som ställdes för att inte påverka svaren. Dock vet vi inte om svaren har blivit påverkade av 

dessa. Ett par intervjuer genomfördes muntligt och transkriberades direkt efter. Tyvärr fanns 

inte möjligheten att utföra likande intervjuer med alla respondenter vilket resulterade i ett 

frågeformulär som svarades på via mail. Anledningen till att telefonintervjuer ej gjordes var 

på grund av respondenternas intresse. Tyvärr fick vi en del bortfall i antal respondenter, då 

alla inte hade möjligheten att ställa upp. Detta kan ha påverkat resultatet då antalet svar från 

olika aktörer blev färre än förväntat. De intervjuer som gjordes gav en tydlig bild över hur 

Triangeln-projektet utvecklats samt vilka faktorer i funktionerna kring tilläggsprogrammet 

som påverkat utvecklingen.  

I detta examensarbete följdes tilläggsprogrammet genom ett byggprojekt med utgångspunkt 

från projekteringsfasen. Vi förstår nu att ett bättre och mer rättvist resultat hade kunnat uppnås 

om fler byggprojekt hade kunnat följas. Eftersom tilläggsprogrammet testades i fullskala 

första gången vid Triangeln-projektet speglar resultatet kanske därför inte en rättvis bild av 

tilläggsprogrammet. Om senare byggprojekt med tilläggsprogrammet kunnat följas, hade en 

jämförelse kunnat göras byggprojekten emellan för att se tilläggsprogrammet utveckling och 
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hur det används i närmare nutid.  Tiden för undersökningen var begränsad vilket gjorde att vi 

tyvärr inte kunde undersöka mer än ett byggprojekt.  

En kvalitativ undersökning gjordes för denna studie vilket bidrog till en förståelse av 

användningen av tilläggsprogrammet. Hade en kvantitativ studie gjorts där statistik över 

ekonomisk påverkan på grund av användandet av tilläggsprogrammet gjorts, hade resultatet 

troligtvis blivit mer tydligt och exakt. I denna undersökning är en av slutsatserna att man 

tjänar på att använda sig av tilläggsprogrammet, men inte exakt vad man tjänar på och hur 

mycket. Därför hade en kvantitativ studie av ämnet varit intressant. Anledningen till att vi inte 

valde att göra en kvantitativ studie av ämnet, var just för att en kvalitativ studie borde göras 

innan för förståelsen och användningen av tilläggsprogrammet.  

8.2 Slutdiskussion  

Triangeln-projektet var ett så kallat BIM-projekt vilket betyder att 3D-modellering var ett 

krav. För att 3D-projektering och därmed tilläggsprogram så som LindabRevitTools skall 

utvecklas och användas mer i byggbranschen anser vi att man slutar acceptera att problem 

eller metoder löses på plats. Med LindabRevitTools fås exakta handlingar utefter en väl 

detaljerad modell. Modellen innehåller information där materiallistor och ritningar 

automatiskt kan genereras vilket sparar både tid och material och därmed pengar. Därför 

krävs det att man börjar lita på modellen. Är modellen rätt blir även alla handlingar 

framställda från modellen korrekta.  

Vi vill även understryka att det var vid Triangeln-projektet LindabRevitTools fick testas i ett 

byggprojekt i fullskala och det var även första gången VBK arbetade med 

tilläggsprogrammet. Detta anser vi var en av anledningarna till att problem uppstod då 

tilläggsprogrammet var relativt nytt och eventuellt inte fullt utvecklat. Efterhand som problem 

uppstod antecknades dessa och sammanställdes i slutet av projektet till en förbättringslista 

som skickades till Lindab. Detta var även den enda utvärderingen som hölls av 

tilläggsprogrammet. För att utveckla och förbättra tilläggsprogrammet borde en tydligare 

utvärdering av programmet ha gjorts. Enligt resultatet krävs det utveckling och förbättring av 

tilläggsprogrammet efter eller under användandet. Det är först då problem upptäcks. Att 

utveckla program likande LindabRevitTools tar framförallt tid, något som samtliga 

respondenter var överens om. Faktorer som utöver tiden var viktiga eller krävs för 

utvecklandet av tilläggsprogram var kunskap och ekonomi.  

Problem som uppstod var främst att modellerna blev tunga trots att Triangeln uppdelades i 

byggnadsdelar och även dessa i flertalet modeller. Detta ansågs vara ett programfel, alltså ett 

Autodesk Revit fel, och inte ett tilläggsprogramsfel. Den långsamma genereringen av 

väggarna på grund av de tunga modellerna medförde ett stillastående arbete för 

konstruktörerna. Triangeln-projektet var ett byggprojekt med avancerad utformning vilket 

troligtvis är anledningen till den långsamma genereringstiden. För mer standardiserade 

byggprojekt utan dessa komplexiteter kan programmet sannolikt användas mer optimalt utan 

dessa tidskrävande problem. Dock anser vi att byggprojektets utformning ej skall vara en 

begränsning för användandet av programmet. Förbättringen av detta problem och därmed 
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utvecklingen av programvaran ligger därför, i detta projekt, på Autodesk Revits bord och inte 

hos de företag som utvecklar tilläggsprogrammen. Ytterligare problem som uppstod vid 

projekteringsarbetet med LindabRevitTools var vid uppregling av väggelement. Problemen 

uppstod på grund av väggelementens avancerade utformning och löstes genom att lura 

programmet att godkänna väggen. Vyerna på ritningarna överlappades automatiskt och fick 

därefter justeras för hand för representativa handlingar. Därför anser vi även att 

tilläggsprogrammet kräver vidare utveckling efter de förbättringsområden som 

sammanställdes i förbättringslistan från VBK.   

Återigen vill vi upplysa om att det var första gången konstruktörerna modellerade med hjälp 

av LindabRevitTools. Efterföljande arbete förenklade och effektiviserade produktionen på 

grund av de exakta och automatiskt genererade handlingarna. För att förenkla arbetet även i 

projekteringen tror vi att det framförallt krävs en initial inlärning och erfarenhet av både 

program så som tilläggsprogram. Som tidigare nämnt kan projekteringsarbetet förenklas 

genom ett tidigt samarbete med inblandade aktörer, så som arkitekten. I Triangeln-projektet 

var väggelementens utformning avancerad där exempelvis kantavståndet till fönstret var för 

litet för att få plats med de reglar programmet krävde, vilket ledde till merarbete då fönstrets 

placering inte gick att påverka i efterhand. Om leverantörerna fått delta i projektet tidigare 

hade byggnadens utformning kunnat påverkas vilket troligtvis hade resulterat i en förenkling 

av projekteringsarbetet.  

För Triangeln-projektet underlättades hanteringen av material på arbetsplatsen med hjälp av 

tilläggsprogrammets ID-verktyg. Vi ser att ID-verktyget påverkar framförallt beställning, 

produktion och logistik positivt. För leverantören fås en tydlig märkning av produkterna och 

hur beställningen skall förpackas och levereras till kund. På arbetsplatsen underlättade ID-

verktyget speciellt eftersom arbetsplatsens ytor var begränsade. Det beställda materialet per 

exempelvis väggelement kunde produceras och levereras till arbetsplatsens rätta destination 

utan avställning på lastplats innan. Detta tyder på att tilläggsprogrammet även underlättar 

byggnadslogistik utöver de parametrar som tidigare nämnts.   

Vi ser tydligt att LindabRevitTools har varit lönsamt för Lindab. Företaget har fått högre 

anseende av kunderna och tilläggsprogrammet har bidragit till jobb som de annars inte fått. 

För företag som har samma utgångspunkt, både tidsmässigt, ekonomiskt och kunskapsmässigt 

som tidigare nämnt råder det inga tvivel om att utveckla produktspecifika tilläggsprogram är 

lönsamt. I framtiden tror vi att de flesta kommer att arbeta med 3D-modellering och företag 

kommer att utveckla sina egna tilläggsprogram för både bättre kommunikation och som 

konkurrensmedel. Det kan komma att bli aktuellt även för mindre företag som inte har den 

utgångspunkt som nämndes ovan. Dock anser vi att det krävs, att framförallt 3D-modellering 

blir allt mer vanligt inom alla företag i byggbranschen.  

Avslutningsvis ser vi att en stor del av byggkedjan har förenklats med LindabRevitTools. Ett 

förväntat resultat då tilläggsprogrammen har utvecklas för att förenkla eller förbättra 

grundprogrammen. Vi ser även positivt på denna typ av tekniks framtid.  
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9 Fortsatt forskning  

Undersökningen visar att produktspecifika tilläggsprogram förenklar flertalet arbetsmoment i 

ett byggprojekt. Det sker en tidsbesparing samt även minskat materialspill. Projekteringen 

upplevs ta längre tid på grund av det detaljerade projekteringsarbetet, men att denna tid sedan 

tjänas in i framförallt produktionen. En intressant aspekt är om denna besparing verkligen 

görs i produktionen och hur mycket som tjänas in för att kompensera den längre 

projekteringstiden.   

I studien framkommer det tydligt att respondenterna upplever stora förenklingar av 

arbetsmoment med produktspecifika tilläggsprogram. Det hade därför varit intressant att 

undersöka tilläggsprogrammets funktion och påverkan i ett byggprojekt närmre genom en 

kvantitativ studie.  

Denna undersökning gjordes med utgångspunkt från projekteringsfasen och berörde endast 

efterkommande arbete ytligt. Att undersöka samma ämne med utgångspunkt från 

produktionen hade därför varit en intressant studie. 

Slutligen anser vi att det hade varit bra att utföra en liknande studie om ytterligare några år där 

en utvärdering av användandet av produktspecifika tilläggsprogram återigen utförs. I 

dagsläget är arbetet med dessa tilläggsprogram fortfarande i en tidig implementeringsfas 

vilket tydligt framkommer av studiens resultat. Därför kan det vara intressant att utföra en 

likande studie några år senare och undersöka om förbättringar av programmet gjorts och hur 

tilläggsprogrammet tillämpas just då.  
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Figurförteckning 
 

Figur 1. Traditionell byggprocess: Förstudie-Program-Projektering-Produktion-Förvaltning. 

Sandin, K., 2008. Praktisk Husbyggnadsteknik. Upplaga: 2:2. Studentlitteratur. 

 

Figur 2. Projekteringsprocessen.  

Inspiration från: Nordstrand, U., 2008. Byggprocessen. Upplaga: 4 red. Stockholm: Liber. 

 

Figur 3. BIM-illustration av en byggnad i olika snitt. 

CADDManager, 2007. Revit Architecture 2008 Design Phases Overview. [Online] 

Available at: http://www.caddmanager.com/CMB/2007/07/revit-architecture-2008-design-

phases/  

[Använd 2 Mars 2015].  

 

Figur 4: Samordningsmodell.  

Egen figur skapad 3 Mars 2015. 

 

Figur 5: Illustration av nya Triangeln i Malmö.  

Bravida. Bravida utför elinstallationer i Nya Triangeln i centrala Malmö. [Online] 

Available at: http://www.bravida.se/Om-Bravida/Nyheter/Bravida-utfor-elinstallationer-i-

Nya-Triangeln-i-centrala-Malmo/   

[Använd 14 April 2015].  

 

Figur 6: Modell och förstoring av utfackningsväggarna för höghuset i Triangeln.   

Ur Revit-modellen från Triangeln. 

 

Figur 7: Uppreglingsverktyget ur LindabRevitTools.  

Lindab AB, 2015. LindabRevitTools 2015.0 - Software User Manual. [Online]  

Available at: 

https://profilesolutions.lindab.com/default.asp?Link=main_softwares_lindabrevittools.asp?La

ng=SV 

[Använd 4 April 2015]. 

 

Figur 8: Detaljritning av en sidoutfackningsvägg från Triangeln där kantavståndet till fönstret 

var för litet för att programmet skulle godkänna väggen.  

Ur Revit-modellen från Triangeln-projektet. 
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Figur 9: Väggdefinitionsbibliotek för innerväggar. All information för väggen väljs, 

exempelvis regeltyp likaså eventuellt skivmaterial.  

Lindab AB, 2015. LindabRevitTools 2015.0 - Software User Manual. [Online]  

Available at: 

https://profilesolutions.lindab.com/default.asp?Link=main_softwares_lindabrevittools.asp?La

ng=SV 

[Använd 4 April 2015]. 

 

Figur 10: Sök- och väljverktyg för väggtyper av vald väggdefinition.  

Lindab AB, 2015. LindabRevitTools 2015.0 - Software User Manual. [Online]  

Available at: 

https://profilesolutions.lindab.com/default.asp?Link=main_softwares_lindabrevittools.asp?La

ng=SV 

[Använd 4 April 2015]. 

 

Figur 11: Del av sektionsritning där varje element betecknas med ett ID-nummer.  

Ur Revit-modellen från Triangeln-projektet.  

 

Figur 12: De två första siffrorna i väggelementens ID-nummer står för vilken del av 

byggnaden elementen tillhör. Del 21 eller 22. 

Ur Revit-modellen från Triangeln-projektet.  

 

Figur 13: Elementspecifikation 

Lindab AB, 2015. LindabRevitTools 2015.0 - Software User Manual. [Online]  

Available at: 

https://profilesolutions.lindab.com/default.asp?Link=main_softwares_lindabrevittools.asp?La

ng=SV 

[Använd 4 April 2015]. 

 

Figur 14: Excel-fil med materialspecifikation för beställning. 

Lindab AB, 2015. LindabRevitTools 2015.0 - Software User Manual. [Online]  

Available at: 

https://profilesolutions.lindab.com/default.asp?Link=main_softwares_lindabrevittools.asp?La

ng=SV 

[Använd 4 April 2015]. 

 

Figur 15: Ritning med streckade vyer och detaljer från Triangeln-projektet.  

Ur Revit-modellen från Triangeln-projektet.  
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Figur 16: Ihopklumpade vyer från Triangeln-projektet.  

Ur Revit-modellen från Triangeln-projektet.  

 

Figur 17: Väggförteckningar framställda med LindabRevitTools. 

Lindab AB, 2015. LindabRevitTools 2015.0 - Software User Manual. [Online]  

Available at: 

https://profilesolutions.lindab.com/default.asp?Link=main_softwares_lindabrevittools.asp?La

ng=SV 

[Använd 4 April 2015]. 
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Bilagor   

Intervjumall  

Nedanstående frågor är underlaget för de intervjuer som genomfördes under detta 

examensarbete. Frågorna har ställts olika beroende på vilken aktör som intervjuats.  

Representanter från företagen Lindab, VBK, PEAB, Uulas Arkitekter samt Modulbyggen har 

ställt upp i intervjuer.   

 

1. Varför har företaget valt att jobba med 3D-modellering och Autodesk Revit? 

 

2. Varför har företaget utvecklat LindabRevitTools? / Av vilken anledning valde ni att 

arbeta med Lindabs tilläggsprogram LindabRevitTools?  

 

3. Hur går man tillväga när man projekterar i Revit med LindabRevitTools?   

- Innerväggar?  

- Ytterväggar?  

 

4. LindabRevitTools: 

Väggdefinition 

Vilken är tanken med att ha fördefinierade väggtyper i programvaran? 

Har detta på något vid påverkat exempelvis försäljningen av Lindabs produkter?  

/ 

Använde ni er utav fördefinierade väggtyper i projektet?  

Underlättade de fördefinierade väggtyperna arbetet? Isåfall på vilket sätt? 
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Väggidentitet 

Varför ska man använda ID-verktyget? 

Har ID-verktyget påverkat, projekteringen, beställningen, produktionen, 

planeringen? 

Uppfattar ni era mottagna beställningar som mer planerade och välarbetade 

jämfört med tidigare? Beror detta på ID-verktyget?    

/ 

Har ID-verktyget varit till någon hjälp? Var har verktyget främst spelat roll eller 

gjort mest nytta?  

 

Uppregling 

Vilka fördelar respektive nackdelar finns med uppreglingsverktyget?  

Varför använder man sig av uppreglingsverktyget?  

Vad tjänar man på att använda sig av ett uppreglingsverktyg?  

 

Väggförteckning 

Hur gick man tillväga för att ta fram väggförteckningar INNAN 

LindabRevitTools?  

På vilket sätt skiljer sig det nya arbetssättet mot det tidigare?  

Vad tjänar man på detta?  

/ 

Har framtagningen av väggförteckningar förändrats något jämfört med tidigare 

arbetssätt? I så fall vad har förändrats och på vilket sätt? 

Tjänar ni någonting på att använda er av LindabRevitTools automatiska 

väggförteckning?  
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Materiallistor för stålprofil 

Vad skiljer materiallistorna man får ut med LindabRevitTools med 

tidigare/andra materiallistor? (Beställning, Leverans(ID-verktyg), Produktion) 

Har mottagna beställningar förenklats på grund av LindabRevitTools 

materiallistor?  

Hur såg arbetsmomenten ut tidigare? 

Vilka fördelare respektive nackdelar? 

 / 

Har arbetet med att ta fram materiallistor förenklats på något vis med 

LindabRevitTools? I så fall, på vilket sätt? Positivt eller negativt?  

 

Montageritningar 

Hur framställs montageritningar med hjälp av LindabRevitTools? 

Har det blivit enklare att framställa ritningar med LindabRevitTools jämfört 

med tidigare arbetssätt? 

Hur gick man tillväga tidigare? 

Vilken är responsen man får på ritningarna från produktionen?  

 

5. På vilket sätt påverkar LindabRevitTools följande processer?  

(Tid, kostnad, material, etc.) 

- Projekteringen?  

- Produktionen?  

- Beställning?  

- Med flera. 
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6. Har extra arbetsuppgifter tillkommit i projekteringen med LindabRevitTools jämfört 

med de tidigare arbetssätten? 

Om Ja, 

- Vad för typ av arbetsuppgifter? 

- Varför har dessa arbetsuppgifter tillkommit?  

 

7. Har arbetsuppgifter försvunnit i projekteringen med LindabRevitTools jämfört med de 

tidigare arbetssätten? 

Om Ja, 

-  Vad för typ av arbetsuppgifter? 

- Varför har dessa arbetsuppgifter försvunnit?  

 

8. Vad tror du krävs för att fler företag ska använda sig av tilläggsprogram? 

 

9. Vad tror du krävs för att fler företag skall utveckla sitt eget tilläggsprogram? 

 

10. Skulle du rekommendera andra att använda sig av tilläggsprogram? 

Om Ja, 

- Varför? 

Om Nej, 

-  Varför inte? 

 

11. Vilken är feedbacken ni fått om LindabRevitTools?  

- Vad säger kunderna/användarna? 

- Vad säger produktionen? 

- Försäljningskontoret? 

- Med flera.  

/ 

Vilken är feedbacken ni fått om att ni använder er av LindabRevitTools?  
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