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TEKNIK FÖR BIM
Hur teknik kan användas för ökad innovation och förändrade affärsprocesser
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Digitala tekniker och Internet förändrar affärsverksamheten på ett sätt som vi aldrig 
tidigare har upplevt. Innovation och konvergens mellan mobil kommunikation, sociala 
nätverk, moln och information fortsätter att accelerera. 

Själva BIM är inte en teknik. Det är en informationsrik, modellcentrerad och kraftfull 
affärsprocess som kan förändra projektleveranser och tillföra värde under infrastruk-
turobjektens livscykel – vid projektering, design, byggande och hantering. BIM är ett 
kunskapssystem om hur någonting byggs.

Det är teknik som frigör potentialen för förändring som BIM skapar i byggbranschen. 
Teknik gör att intelligenta 3D-modeller kan upprättas och tillämpas. Dessutom skapas 
förbindelser mellan alla parter och intressenter i ett projekt. Tekniken frigör samarbeten 
och fria dataflöden om utformningen av projektet och om hur det kommer att byggas. 
Nu genomförs projektet på ett sätt som är helt nytt för byggbranschen. 

Hur kan tillgänglig teknik alltså bidra till att möta de utmaningar och möjligheter 
som BIM för med sig? Här är vad du behöver veta.

TEKNIKEN ÄNDRAR BIM
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Stora datamängder placeras i sitt sammanhang

Inget infrastrukturprojekt existerar i ett vakuum. BIM  
kan samla in, analysera och sammanställa de enorma  
datamängder som krävs för att skapa en förbindelse  
mellan projektets design och den omgivande miljön.  
De stora framstegen i utvecklingen har skapat  
infrastrukturmodeller som kan bearbeta enorma  
mängder data, som relateras till projektmiljön och dess  
begränsningar. Den senaste BIM för infrastruktur-tekniken  
använder dynamiska motorer som skapar förbindelser  
mellan design och verklighet. Så förvandlas design och 
 beslutsfattande till en intuitiv, objektorienterad och  
regelbaserad process.

 “Det finns stora mängder 

kostnadsfria mätningsdata 

tillgängliga i GIS-databaser  

hos myndigheter. Vi inkluderade 

data för mark, geologi, 

översvämningar, naturresurser, 

jordbruk och skogsbruk i vår 

3D-modell. Därefter började  

vi finjustera vägen och fastställde 

de tekniska behoven för varje 

segment.“

Marius Sekse 
chef, BIM för infrastruktur, COWI



BIM för infrastruktur – Betydelsen av dagens teknik för BIM 4

GIS-data är en förutsättning för denna modellcentrerade 
metod. Men GIS-data är inte allt som krävs för att skapa 
ett sammanhang som kan vara avgörande för 
beslutsfattande och kommunikation. Nu är det möjligt att 
låsa upp denna information för användning i realtid, med 
funktioner för platsbaserad datainsamling och hantering.

Civilingenjörer, projektörer, entreprenörer och ägare har 
omedelbar åtkomst till referenser med geografiska data 
direkt i infrastrukturmodellen. GIS – som ett system för 
lagring och analys av geografisk information – har helt 
enkelt blivit en del av BIM-processen.

Utvecklingsverktyget för design är en 
genväg till en nästan oändlig datakälla 
– som använder intelligenta objekt 
för att återge verkliga objekt inom en 
faktisk kontext i den omgivande miljön.
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Påverkbar verklighet

Återgivning av verkligheten | Återgivning av befintliga 
fysiska förhållanden är avgörande vid varje etapp under 
livscykeln för ett infrastrukturobjekt. Traditionell fältmätning 
är en metod. Men faktiska förhållanden kommer i allt 
större utsträckning att visas med verklighetsbaserade 
punktmoln, som återges med laserskanning eller digitala 
fotografier (fotogrammetri). Sensorer som återger data 
i realtid, radar som kan läsa av markförhållanden – även 
s.k. crowd sourcing – är exempel på framväxande teknik 
för återgivning av verkligheten. Dessa tekniker kommer att 
revolutionera datatyp, precision och antalet tillgängliga 
data för såväl befintliga som planerade infrastrukturobjekt.

Nyckeln är att ansluta verkligheten till designmodellen, 
så att dessa innehållsrika data kan granskas, analyseras 
och integreras över tid. Entreprenörer kan t. ex. skapa 
tillfälliga modeller av det slutförda byggprojektet för 
att uppdatera modellen under byggtiden. Ägare kan 
granska den aktuella designen, till exempel i fråga om 
trafikmönster eller belastning på broar och vägar.
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Virtuell verklighet | När det gäller virtuell beskrivning 
av verkligheten har branschen förflyttat sig långt ifrån 
det som en gång fick namnet Hollywood-BIM. Nu skapas 
visualiseringar direkt från modellen och innehåller alla 
underliggande data. Dessa animationer gör ofta succé 
och utövar en visuell lockelse, som underlättar effektiv 
kommunikation med allmänheten, för att påskynda 
processen för godkännande. Nu finns en framväxande 
teknik som gör det möjligt att interagera med, manipulera 
och avbilda data i realtid. Projektörerna kan skissa på flera 
scenarion, även under pågående möten med kunder eller 
allmänheten. Och de kan förstå hur olika designalternativ 
påverkar projektet, långt innan övergången till designfasen. 

 “Med en 3D-modell som snabbt 

kan modifieras kan kunden 

fatta bättre beslut, snabbare."

Marius Sekse 
chef, BIM för infrastruktur, COWI
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Augmented Reality | Målet med denna metod är att 
låta framtiden bli verklighet. Med hjälp av s.k. Augmented 
Reality-teknik (förstärkt verklighet) kan alla intressenter 
anslutas till en uppsättning av komplex information i en 
verklig kontext. Sedan kan mobila, lokaliserbara enheter ta 
modellen från skrivbordet till fältet. Tekniken har värdefulla 
tillämpningar vid hantering av byggobjekt, och möjliggör 
insyn i realtid på platsen där den befintliga infrastrukturen 
finns.

Mer exakt och kontextuell data 
översätts till högre nivåer av förtroende 
i projektutformning, förbättrad 
kommunikation och effektivare 
hantering av färdiga tillgångar.
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Molnbaserad optimering 

Det finns ett område med banbrytande tekniska framsteg 
som har öppnat nya möjligheter för designers, entreprenörer, 
specialiserade företag och operatörer inom byggverksamhet. 
Utvecklingen av molnplattformar i kombination med mobila 
enheter med ökande kapacitet och tillgänglighet har vidgat 
användningen av modell- och projektdata  
i försörjningskedjan.

Teknisk analys kan t. ex. koppla design till data. Det är 
avgörande för framgång. Men det kan också vara den mest 
resurskrävande delen av processen, som ofta utsätts för fel. 

Med molnbaserad databehandling kan flera upprepningar 
av mycket komplexa analyser göras i nära realtid –  
i jämförelse med minuter, timmar, eller till och med dagar. 
Denna förmåga ger större klarhet i projekt tidigare  
i designprocessen och kan reducera behovet av 
kostsamma expertanalyser eller hårdvara. 

Tillämpning av beräkningsströmningsdynamisk analys i ett 
projekt är inte längre ett beslut som baseras på kostnad. 
Anställda med allsidig kompetens och designers kan nu 
köra analyser oftare under idéstadiet – med information 
som vägledning vid val mellan alternativ och för att 
säkerställa optimala resultat – innan en expert validerar 
resultaten i en senare, detaljerad fas.

 "Molnet gör alla datastrukturer 

implicita (tillgängliga) i stället 

för explicita (skicka det till 

mig). Utmaningen ligger i hur 

man bäst organiserar data 

för total åtkomst. Du kan inte 

genomföra BIM-arbetsflöden 

med indexkort och Microsoft 

Access. Kunskapssystem måste 

tillhandahålla en standard för 

återgivning. BIM-arbetsflödet 

handlar om frågan: ‘Hur kan 

olika discipliner utbyta värden 

för att arbetet ska gå framåt?"

Phil Bernstein
Autodesk
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Tack vare kraften i molnbaserad parallell bearbetning, 
som i praktiken är oändlig, kommer det snart att vara 
möjligt att utföra simultan analys av flera faktorer i en 
delad modellmiljö. 

Denna multivariabla optimering kommer att leda till ännu 
högre kvalitet, och mer kostnadseffektiva designlösningar.

Molnbaserad design och analys  
levererar större klarhet tidigare  
i designprocessen för projekt.

 Simulering av luftflöde för  

flygplatsgångväg som en  

del av ett projekt för  

utbyggnad av terminal. 

Bild publicerad med tillstånd av Johnson, 
Mirmiran & Thompson (JMT)

Ökningen av mobil- och 

molnteknik har också gjort det 

möjligt att designa när som 

helst, var som helst. 
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Mobilitet och samarbete 

För att ansluta olika team på olika platser till projektet 
krävs kontinuerliga och konsekventa, korrekta data som 
är tillgängliga när som helst, för alla, överallt. 

Om BIM tillämpas kommer den inneboende informationen 
i modellen att utgöra en grund för dagens webbaserade 
och mobila samarbetsverktyg. Det innebär att du använder 
en modellcentrerad metod och kan koordinera stora, 
skiftande arbetsflöden för team på olika platser. Det ger 
projekten en stabil kurs.

Mobila enheter kan användas på fältet. Det leder till 
enormt ökad effektivitet för projektet under byggtiden. 
Mobila plattor (t.ex. iPad) kan användas för att omedelbart 
kontrollera aktuella modelldata. Det går betydligt snabbare 
och är mer effektivt än att rota i papper på byggplatsen.

 “Varför är ditt projektteam  

i bakhasorna igen?”

Hört på Engineering News-

Record’s (ENR) FutureTech-

konferensen i San Francisco 
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Projektkontroller 

Pålitlig synlighet över alla aspekter av projektet är 
nödvändigt för att kunna övervaka och rapportera om 
verkställande av projektets mål. Med en modellcentrerad 
process förblir data samordnade och konsekventa genom 
hela projektet, som kopplar samman schemaläggningar 
och budget med verkligheten. Det betyder att du kan 
bedöma risker och status på ett bättre sätt.

BIM:s planeringsverktyg används på stora projektarbets-
platser och visas som 4D-visualiseringar av projektplaner. 
Om en kran behöver vara på plats ett visst datum, kan 
4D-visualisering snabbspolas fram till den dagen och visa 
om de arbetsområden som krävs är redo eller blockeras. 
Denna metodik är i huvudsak en utvidgning av befintliga 
verktyg för att upptäcka störningar och konflikter. Dessa 
verktyg fortsätter att utvecklas.

Visualiseringar kan dessutom bidra till att beräkna hur 
relaterade kostnader (5D) påverkar designalternativen 
i realtid, samt analysera och validera deras påverkan 
ifråga om hållbarhet (6D).

Det finns en betydande vilja bland stora, etablerade 
tillverkare av programvara för företag att knyta sina lösningar 
till BIM, som ett stöd för andra viktiga verksamheter, såsom 
upphandling, distribution av resurser och beräkning.  
De flesta har redan andra eller tredje generationens 
aspiranter inom området. 
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Ägare och deras konsulter utvecklar och använder 
intelligenta modeller för effektivitetsvinster. Nästa 
logiska steg är att ansluta denna process till system 
för arbetsledning. 

Större värde realiseras när BIM används “bortom design” 
för att hantera levererade objekt på ett bättre sätt.
 

En instrumentpanel med 

modellbaserat projekt ger mer 

komplett klarhet i projektet när 

som helst i tiden.
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Nästa generation

Minska kunskapsgapet genom teknik

När vi är framme vid år 2020 har en hel generation vuxit upp 
i en digital värld. Den nya millennie-generationen bidrar 
till att driva fram de förändringar i affärsverksamheten, 
som tekniken möjliggör. De har beskrivits som "digitala 
infödingar" och är anslutna, innehållscentrerade, 
gemenskapsorienterade och de klickar alltid. Vissa menar 
att denna grupp (födda mellan 1979-1995) kommer att 
omfatta 40 procent av arbetskraften inom de närmaste tio 
åren – och de ställs inför utmaningen att lösa mycket stora 
och komplexa problem.

Att locka och behålla yngre, kompetent arbetskraft har 
blivit allt mer avgörande, särskilt bland civilingenjörer där 
majoriteten av de erfarna inom yrket närmar sig 
pensionsåldern. Om vi vill lyckas med det, måste metoden 
för att följa upp denna inkommande arbetskraft förändras. 

Tekniska framsteg öppnar vägen för nya karriärmöjligheter 
som kanske inte fanns för flera år sedan. Det kan vara 
tilltalande för en generation som är mer intresserad av 
teknik än tidigare generationer. 

Byggnadsföretag måste anpassas till en teknisk nivå och 
moderna arbetsmetoder som är förhärskande i andra 
branscher, för att locka unga människor till branschen. 
BIM-tekniken kommer att engagera människor och 
locka dem till byggnadsindustrin.

 “Ingenjörsarbetsgivare beräknas 

behöva rekrytera 1,82 miljoner 

personer med teknisk kompetens 

från 2012 – 2022, och detta 

innebär att vi kommer att behöva 

fördubbla antalet lärlingar och 

akademiker som söker sig till 

industrin.“

Manifest för infrastruktur 2015 

från ICE

 “Branschen har fortfarande  

en viktig roll att spela, när det 

gäller att inspirera kommande 

generationer.“

Mike Westlake 
Utbildning, Autodesk
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Program för modern, modellbaserad design använder 
visualiseringsverktyg som har utvecklats för spelbranschen. 
Det är en miljö som är mycket mer välbekant och 
stimulerande för millenie-generationen än 2D CAD 
ritningar. Molndatabehandling och plattformar för 
samarbete gör planering och design av infrastruktur till en 
process som är intuitiv, social och omedelbar.

Med regelbaserad design och dokumentation, kan BIM 
hjälpa till att fånga upp kunskaper från erfarna arbetstagare 
och överföra dessa till nästa generation, samtidigt som hög 
grad av produktivitet bibehålls.

BIM-mandat 

Intelligenta modeller och överlämning av data kommer att 
krävas i centralt finansierade projekt inom den offentliga 
sektorn i England, från våren 2016. Exponeringsnivåerna 
varierar, men detta är ett riskområde för många 
organisationer i Storbritannien.

Tillgänglig teknik bidrar till att möta de utmaningar och 
möjligheter som BIM ger.

 “Nästa generation” kommer att använda 
3D-modell-baserad teknik för att finna 
lösningar på världens mest komplexa 
frågor kring behoven av infrastruktur.

 “Målet: att öka yrkesskickligheten 

hos vår befintliga arbetskraft och 

utveckla en pool som består av 

kompetenta civilingenjörer för att 

möta framtida infrastrukturbehov.“

Manifest för infrastruktur 2015 

från ICE


