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Välkommen till onsdagsfrukost med BIM!

• Första onsdagen i varje månad

• Klart i god tid innan klockan 9

• Mingla, träffa BIM-kollegor, lyssna på 
ett spännande tema

• 7 maj – Luleå

• 5 juni – Stockholm

• 4 september – Malmö 



Agenda

• 07.30 Frukostmingel

• 08.00 Välkomna

Olle Samuelson, BIM Alliance

• Branschgemensamt projekt ”Kalkyl via modell”

Hans Söderström, Installatörsföretagen

• Effektivisering av kalkyler och produktion med 
modeller

Andreas Udd, VRA

• Byggherren/Beställaren – exempel på ”digital 
upphandling”

Johannes Ris, Byggstyrning

• Summering – Vad händer framåt? Frågor?

Carl-Erik Brohn, för Installatörsföretagen

• 09.00 Seminariet avslutas
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BIM Frukost 3 aprilUtveckling branschgemensamt 

Dagens Agenda:

➢ Introduktion/Utvecklingsprojekt, samla ”alla” inblandade 
aktörer

➢ Vi startade med projektet:  Kalkylering via modell, VVS
- Branschgemensamma projektet (Hans S)
- Piloter (Andreas Udd)

➢ Samverkan byggherre, projektör, entreprenör
- Från verkligheten… (Johannes Ris)

➢ Avslutande summering och frågestund (Carl-Erik Brohn m fl)

2019 installatörsföretagen 5



▪Vårt mål är att hjälpa många av våra 3600 medlemsföretag att 
lyfta sig och öka digitaliseringstakten.

▪Via finansieringshjälp från SBUF och numera också ETU 
driva utvecklingsprojekt där alla intresserade kan medverka.

▪Bevaka så att dagens utbildningar för ett mer digitalt utbud.

BIM / Digitalisering - Installationsbranschen



BIM Frukost 3 april

Virtuell 
produktionsplanering
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Virtuella 

Installationer

Upphandling 
BIM

Behov av åtgärder     
för att sprida BIM      
för Installatörer

Kalkylering 
via modell



BIM Frukost 3 aprilBranschgemensamt Kalkyl via modell

Många inblandade:

- Leverantörer av kalkylprogram

- Konsulter

- Entreprenörer

- Utbildare

- Branschorganisationer

Projektledare: Carl-Erik Brohn
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BIM Frukost 3 aprilUtveckling branschgemensamt 

Kalkyl via modell

2019

installatörsföretagen
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- Krav på Projektörens leverans av

modell - råd och anvisningar

- Mallar för upphandling

Del 1, 2, 3 och 4

- Översikt

- Övergripande förutsättningar

- Kalkylatorns arbetssätt och produktion

- Bilagor



BIM-Frukost 3 april                                      Byggprocessen olika skeden



Dagens ”ritning”                                                 BIM-Frukost 3 april

▪ Samordning krockar (projskede)

▪ Underlag för kalkylering

▪ Underlag för tidsplanering etc

▪ Inköpsplanering och märkning

▪ Installationsordning (beredning)

▪ ÄTA, F/S, Avvikelserapportering

▪ Egenkontroll och provningsdok.

▪ Underlag relation

▪ Överlämning till driftskedet



Information på IN hemsida                                   BIM Frukost 3 april

https://www.installatorsforetagen.se/installationsteknik/digitalisering-och-bim/



BIM Frukost 3 april

Andra pågående utvecklingsprojekt (SBUF, ETU)

- BIM för SME-företag

- BIP + ETIM

Internt in Installatörsföretagen:

- Checklista projektering

Vidare så pågår ett antal projekt inom Smart Built E.



IT-system

BIP

ETIM

eBVD

BIM

RSK-

databasen / 

E-nummer-

banken
B201i

Systemen måste 

kunna samverka

BIM Frukost 3 april



Internt Installatörsföretagen                                                 BIM-Frukost 3 april 

▪Hjälp vid upphandling av projektering:

CHECKLISTA med vad konsulten

skall ha med i sitt arbete



BIM Frukost 3 april

… och nu över till Andreas Udd



Kalkyl via modell pilotprojekt
SBUF projekt 13 494

Kalkyl 
via 
modell 
2018
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Vi har jämför olika kalkylsätt i projektet.
• Traditionell mängdning
• Bluebeam-mängdning
• IFC-import till kalkylprogram

Även försökt identifiera vad som är viktigt när BIM-modeller 
skapas



Digitaliseringsdag 13 nov Installatörsföretagen

Kalkyl 
via 
modell 
2018

19

Grunden för att kunna 
använda mängderna ifrån 
modellen är att 
informationen finns 
tillgänglig vid export eller 
import till andra system

BIM-modells 
information



Digitaliseringsdag 13 nov Installatörsföretagen

Kalkyl 
via 
modell 
2018
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Med BIP kan vi använda 
modellen i kalkyl
• Vi får en struktur på modellen

• Det ger möjlighet att koppla ihop olika 
databaser

• Vi får ut strukturerad information som 
behövs i kalkylen som:
• System

• Montage tex montagehöjd

• Material

• Dimensioner

• Längder

• Styck

http://www.bipkoder.se/


Digitaliseringsdag 13 nov Installatörsföretagen

Kalkyl 
via 
modell 
2018
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Installatören importerar 

IFC-filer eller får mängder 

(BOM)
Med modellens innehåll kan man arbeta med 

information för kalkyl, analys, produktion etc. 

i program som:

• Bidcon

• Solibri, Tekla, BIM Bucket …

• Dalux, StreamBIM etc…



Visionen är på väg 
att bli sann

Kalkyl 
via 
modell 
2018
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Kalkyl 
via 
modell 
2018
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Slutsatser att notera speciellt:
Man kan lita på mängderna
om projektören följer dokumentet 

’Krav på projektören’ 

Mindre är 1 % skiljer olika metoder för 

mängdberäkning.

10 gånger snabbare mängdning

Det går ca 10 gånger snabbare att använda en IFC-fil 

från modellen än att mängdberäkna manuellt.



VRAs digitala arbete
Från kalkyl till slutbesiktning



BIM-modell

DWG kopplas till 
kalkyl

Gemensamt 
arbetssätt

Produktion

Inköpsarbete
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Tidsplanering

VRA arbetar digitalt i våra projekt

Egenkontroll

Skedesplanering

Arbetsberedningar

TäthetskontrollerSkyddsronder

http://www.bipkoder.se/#/


Pappersfritt byggande

• Alla montörer arbetar uteslutande 
från 3D-modellen och ritningar i 
ipads.
• Dalux BIM-viewer ute i produktion.

• Naviswork

• I Bluebeam kan montörerna ta mått på 
2D-ritningar.

• BIM360

• Material tas från BOM eller mätning i 
ipad. 

• Ventilationskanaler styckas och 
beställs från modell



All information finns tillgänglig alltid!

• Ritningar

• Beskrivning

• Montageanvisningar

• Arbetsberedningar

• Tillstånd

• Täthetskontroll

• Montörer skriver på i sin ipad att 
de tagit del av arbetsberedningar 
innan montagestart.

• Lätt att uppdatera dokument och 
få ut det till samtliga



Digital egenkontroll

• Alla montörer gör sin egenkontroll på 
sina arbeten direkt i sin mobil.

• Projektledare administrerar 
egenkontrollerna och ser till att allt 
läggs upp.

• Beställare och besiktningsman har en 
egen inlogg för att granska 
egenkontrollerna.



Digitalt säkerhetsarbete

• Skyddsronder

• Heta arbeten

• Rapportering

• Tillstånd



VRAs skedesplanering

• Egenutvecklat program 
för att snabba upp 
produktion

• Alla rapporterar in när de 
är klara i ”sin” yta och ett 
meddelande går till 
platsledningen.



Kalkyl direkt ifrån CAD-modellen, 
VRA har en egenutvecklad databas för kalkylering med modell

• I större projekt och i ABT uppdrag 
kopplar vi ihop cad-filerna med 
kalkylen. Då kan vi snabbt kalkylera 
förändringar och valda delar.

• Detta ger oss möjlighet att snabbt ta 
fram:
• Jämförande alternativ

• Tidplan

• Prognos



Byggstyrning |
Rethinking Construction Management
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Upphandling

Mål
▪ Få in så många anbud som möjligt

Vi ville göra det enkelt att lämna anbud.

▪ Få in anbud som är jämförbara
Vi ville ge samma förutsättning till alla. Minska felkällor.



Byggstyrning |
Rethinking Construction Management
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Upphandling - Handlingar

Mängdlista Excel

Modellfil - IFC

Teknisk Beskrivning

Översiktsplaner, detaljer och sektioner

IFC med helheten

Solibri för viewer

Navismodell för viewer

Webbviewer

Informationshandlingar
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Byggstyrning |
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Upphandling

Utfall:

▪ Färre frågor under anbudsförfarandet

▪ Fler som lämnade anbud än vanligt

▪ Enklare jämföra och utvärdera

▪ Jämnare mellan anbuden, de som hade avvikande siffror använde inte
modellen!



Byggstyrning |
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Upphandling - Målbild

IFC

X
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