
Bygga på BIM
Så här förbättrar entreprenörer lönsamheten 
genom att ta BIM till nya nivåer



Det senaste decenniet har varit en problematisk tid för byggnadsindustrin 
med avsevärt minskade produktionsvolymer och vinstmarginaler på grund 
av den globala ekonomiska tillbakagången. Vissa byggföretag har gått under. 
Många har tvingats till allvarliga nedskärningar. I takt med att världsekonomin 
sakta återhämtar sig efter den globala finanskrisen uppvisar byggnads- 
och konstruktionsindustrin åter en blygsam tillväxt. Enligt prognoser 
från exempelvis AIA:s Consensus Construction Forecast kommer den 
tillbakahållna efterfrågan i USA att leda till en utökad period av byggvinster, 
och samtidigt ökar byggnadsverksamhet i andra byggnader än bostadshus 
med nästan 6 procent 2014 och med 8 procent 2015.

Men en kvardröjande ekonomisk osäkerhet har resulterat i att byggnads-
marknaden är instabil. Även om investeringarna i byggnation alltså ökar, 
fortsätter konkurrensen att vara hård och företagen pressas att leverera 
projekten snabbare och billigare – vilket innebär att det är goda tider 
för fastighets- och byggbranschen i en tid då innovation mycket väl kan 
vara nyckeln till företagets överlevnad.

Källa: AIA Consensus Construction Forecast, december 2013

Längre period av
byggnationsvinster är på väg

Byggnadsproduktivitet

Byggnadsverksamhet i andra byggnader än bostadshus

2014

5,8 %

2015

8 %
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http://www.aia.org/practicing/AIAB101318


I slutet av 1900-talet hade fastighetsbyggnadsprocessen varit praktiskt taget 
oförändrad i 50 år: arkitekter och ingenjörer utformade byggnaderna och 
framställde ritningar som var entreprenörens underlag för byggnation. 
Emellertid visar den snabba övergången till byggnadsinformationsmodeller 
(BIM) de senaste decennierna att byggbranschen nu snabbt överger de 
traditionella byggnadsmetoderna och tillämpar nya metoder och tekniker 
för sina byggleveranser. Tekniken (där BIM-programvaran ingår) har hjälpt 
entreprenörerna att rida ut den ekonomiska stormen, få nya kontrakt och 
till och med göra vinster i ett klimat som präglas av lägre anbudsvolymer 
och snävare marginaler. Faktum är att modellbaserade arbetsflöden och 
verktyg är på väg att bli normen. Ett exempel: Nästan tre fjärdedelar av  
byggentreprenörerna i Nordamerika använder BIM för 
byggnadsleveranser.

Innovationer inom byggnation 

HÅLLBARHET

INNOVATION

AVKASTNING PÅ 
INVESTERING
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http://www.theatlanticcities.com/technology/2012/01/how-reform-americas-least-innovative-industry-construction/992/
http://www.autodesk.com/bim
http://download.autodesk.com/us/offercenter/smartmarket2012/SmartMarket_2012_Prelim.pdf
http://download.autodesk.com/us/offercenter/smartmarket2012/SmartMarket_2012_Prelim.pdf


Tillämpningen av BIM går framåt
Prognosen är att BIM fortsätter att gå framåt. Även om marknaden förbättras kan aggressiva projekt- och 
budgetplaner innebära en fortsatt risk för leverantörerna, tills det inte längre går att minska marginalerna. 
Byggföretag som vill bevara sin konkurrenskraft och tillväxt undersöker nu hur de kan få BIM-konceptet att 
fungera i mer avancerade lösningar utöver kollisionskontroll, affärskoordination och planering.

SmartMarket Report

The business value of BIM for  
construction in major global markets
How contractors around the world are driving  
innovation with building information modelling

Premier partner: Corporate partner: Association partner:

Källa: McGraw-Hill Construction "The business value of BIM for construction in major global market"

Se den fullständiga SmartMarket-
rapporten "The business value of BIM for 
construction in major global markets"

HÄMTA RAPPORTEN

Procentandel av leverantörer med hög eller 
mycket hög BIM-implementeringsnivå (efter land)

2013 2015

Japan

27 %
23 % 23 %

29 % 28 %

39 %
33 %

37 %

24 %

55 %

43 %

50 % 52 % 54 %

66 %
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79 %
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http://www.viewstream-media.com/autodesk/building-on-bim_smartmarket-report/2014_SmartMarket-Report_Value-of-BIM_construction-global-markets.pdf


Skapa innovationer med BIM
Innovativa byggnationsföretag använder BIM och den inbäddade 
informationen (I:et i BIM) på en rad nya sätt. 

BIM kan t.ex. användas för att stödja och förbättra: 
• Utökat teamsamarbete och samordning
• Renovering och ombyggnation med hjälp  

av verklighetstrogen grafik
• Strategiska kvalitets- och säkerhetsinitiativ
• Fälthantering och driftsättning
• Leveranskedja vid byggnation och prefabricering 
• Beräkning och kvantifiering

Individuella program och  
förbättringar kan grupperas i  
följande, mer omfattande initiativ: 

Utökade tjänster

Utöka BIM till fältet

Start av digital tillverkning

Tillämpa BIM i hela organisationen. 
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Utökade tjänster
Byggnadsföretag som vill höja intäkterna och/eller erbjuda konkurrenskraft på toppnivå utvecklar 
strategier där BIM används för att hantera nya tjänster. Eftersom byggdesign och integrerade 
team nu blir allt vanligare involveras leverantörerna tidigare i projektprocessen – vilket öppnar 
dörren för projekttjänster med mervärden som designhantering och miljökonsekvensanalyser. 
I slutet av processen möjliggör BIM en mer avancerad driftsättning och mer avancerade 
överlämningstjänster. Och under hela processen kan BIM:s molnbaserade tjänster för 
koordination och hantering förbättra gränsöverskridande samarbete och projekteffektivitet för 
integrerade team.

Företag kan exempelvis använda 3D-modeller inom byggnadsdesign för att utföra analyser 
av inbyggd energi och kol som traditionellt har utförts av specialiserade tekniska konsulter. 
Laserskanningsteknik och molnbaserad programvara för fälthantering hjälper leverantörer 
att erbjuda verklighetstrogna grafiktjänster. Dessa används för att dokumentera modeller 
av slutgiltiga byggförhållanden, jämföra dem med projektets originaldesign och verifiera att 
projektet utvecklas korrekt med hjälp av exakta, intelligenta slutgiltiga modeller, leverans och 
driftsättning.
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http://www.autodesk.com/products/bim-360/features/bim-360-glue/all/list-view
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ
https://www.youtube.com/watch?v=JnPcWw30WPQ


Flytta BIM till fältet
Företagen drar nytta av molnet och låter fältet omfattas av BIM som utökas för att förbättra 
projektkvalitet, säkerhet och lönsamhet. Datormoln och fullt integrerade mobila enheter 
ger entreprenörerna åtkomst till BIM-data på arbetsplatsen. Därmed kan projektdata och 
anvisningar levereras till medarbetarna på arbetsplatsen via smarttelefoner och surfplattor.

Molnbaserad mobil teknik kan se till att relevanta data hamnar i rätta händer i rätt ögonblick och 
ger exakt och snabb information som ökar effektiviteten i byggprocessen. Nu behöver ingen 
längre gå runt med pappersritningar och dokumentation (utan att veta om den är uppdaterad 
eller ej), rusa till byssjan på byggplatsen om någonting är glömt eller ringa huvudkontoret 
för att få mer information. Dessutom är mobila applikationer för fälthantering ett stöd 
för leverantörerna vid hantering av fältprocesser som kvalitet, säkerhet och checklistor för 
driftsättning som ger ytterligare tids- och kostnadsbesparingar.

Dessutom kan virtuell design och 
konstruktionsteknik som möjliggörs av 
BIM-programvaran hjälpa leverantörerna att 
införa strategiska metoder för kvalitet och 
säkerhet, som ger värden till kunderna under 
hela byggnationens livscykel. Modellbaserad 
designgranskning, projektvisualiseringar och 
byggnadssimulering kan hjälpa byggare att 
kommunicera och utvärdera tillgängligheten 
för underhåll/utbyte och bedöma såväl 
byggbarhet som byggnadssäkerhet.
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http://www.autodesk.com/products/bim-360/case-studies/bim-360-field/gallery-view


Digital byggnation
Allt fler leverantörer anser att BIM även öppnar dörren för ökad användning av prefabricering 
och montage utanför byggplatsen i stället för byggnation på plats för att förbättra kvaliteten 
och minska kostnaderna. Leverantörerna använder exakta byggmodeller som delar upp 
komplex design i delar som kan tillverkas och driver digitala tillverkningsprocesser.

Källa: McGraw-Hill Construction "The business value 
of BIM for construction in major global market" HÄMTA RAPPORTEN

Entreprenörers användning av 
modeller för digital fabricering

Procentandel av 
leverantörer som 
anger modellbaserad 
tillverkning som en av 
företagets tre viktigaste 
BIM-tillämpningar under 
byggnationen

43 %

SmartMarket Report

The business value of BIM for  
construction in major global markets
How contractors around the world are driving  
innovation with building information modelling

Premier partner: Corporate partner: Association partner:

Se den fullständiga SmartMarket-
rapporten "The business value of BIM for 
construction in major global markets"
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http://www.viewstream-media.com/autodesk/building-on-bim_smartmarket-report/2014_SmartMarket-Report_Value-of-BIM_construction-global-markets.pdf


BIM på företagsnivå
När BIM implementeras och används konsekvent i flera projekt kan företagen börja söka i 
projektdata efter mönster och trender för att fatta bättre beslut och förbättra prestationer 
på företagsnivå. Första steget i en sådan insats är att använda BIM i hela företaget. När BIM 
används i alla projekt kan entreprenörerna notera att investeringen ger gränsöverskridande, 
upprepade fördelar, som innebär att BIM:s enstaka innovationer i individuella projekt får 
institutionell karaktär.

Informationen i BIM gör att byggnadsföretagen kan samla in stora mängder av högt strukturerade 
och tillförlitliga projektdata som kan användas på nya sätt, som går utöver originalprojektets 
sammanhang, så att de kan fatta bättre beslut och vinna konkurrensfördelar. Intelligenta 
modellbaserade verktyg och processer kan exempelvis hjälpa företagen att göra exaktare 
beräkning av materialval och utföra detaljerade kostnadsberäkningar av denna faktor i kostnader 
för arbetskraft, material, utrustning och underleverantörer. Från ett projektperspektiv är 
modellbaserad kvantifiering en hjälp för leverantörerna vid jämförelser mellan planerade 
och faktiska kostnader eller för att avgöra vilka kostnader som blir följden vid 
förändringar under projekteringen, till exempel. Från ett företagsperspektiv 
kan leverantörer samla prisinformation som avser alla aktuella projekt 
och optimera materialkostnaden per enhet genom att lägga 
mängdorder. De kan även identifiera mönster som är 
relaterade till överskattningar i tidigare projekt och 
optimera anbuden i kommande projekt.
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http://enewsletters.constructionexec.com/techtrends/2013/09/technology-trends-converge-to-transform-the-construction-industry/
http://enewsletters.constructionexec.com/techtrends/2013/09/technology-trends-converge-to-transform-the-construction-industry/


BIM har en stabil position i byggbranschen. Även under en period som inneburit utmaningar för byggbranschen 
har BIM vunnit ett vida omfattande erkännande och bevisat sitt affärsvärde. Samtidigt som BIM mognar och 
entreprenörerna breddar dess användning kommer BIM att vara en fortsatt drivkraft för branschens innovationer 
och hjälpa leverantörer att minimera spill, öka effektiviteten och förbättra kvaliteten.

– DPR Construction har alltid tillämpat ny teknik tidigt och har använt BIM i nästan två decennier nu. Samtidigt som 
tekniken och branschverktygen utvecklas fortsätter vi att utforska fler möjligheter att använda BIM-informationen, 
för att ge stöd vid förprojektering och projektering, men även vid drift och underhåll av byggnader, för att 
förbättra energieffektivitet och byggnadsprestanda. Våra team utnyttjar informationen i BIM för att öka 
transparensen och effektiviteten för beräkningar, byggnadsleveranskedjan, 4D-logsitik, kvalitetskontroll, 
säkerhetsplanering, driftsättning och slutföringsprocess. Vi överbryggar gapet mellan fält och kontor 
genom att distribuera maskinvara, t.ex. BIM-kiosker, surfplattor, laserskannrar och kompletta 
stationer för verifiering av slutgiltiga konstruktionsmodeller.

– Det är spännande att leva i byggnadsteknikens gyllene tidsålder. Digitala arbetsflöden 
blir nu allt smidigare och enklare att använda för alla som tar till sig informationen. 
Uppkomsten av molnteknik och mobila applikationer har inneburit betydande 
framsteg för byggnadsbranschen på senare år och accelererat den utbredda 
användningen och tillämpningen av BIM i företagsapplikationer.

Hannu Lindberg
Senior Project Manager
DPR Construction
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