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Inom byggbranschen är BIM 
(byggnadsinformationsmodellering) 
allmänt erkänt som en väl beprövad 
metod som används flitigt av arkitekter,  
ingenjörer och entreprenörer. 
Användningen av BIM för infrastruktur 
ökar allt snabbare i takt med att ägare 
och serviceleverantörer upptäcker 
fördelarna med 3D-modellering med 
hjälp av intelligenta objekt.

Sammanfattning
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BIM är en informationsrik 
modellbaserad process med kraft  
att förädla projektleveransen och 
tillföra värde genom ett objekts  
hela livscykel.

Vissa företag nöjer sig med att implementera BIM som 
en kraftfullare version av CAD. De använder alltså bara 
BIM i samband med formgivning och ritande. Det innebär  
att de går miste om den fulla kraften i att arbeta 
modellcentrerat.

I det här dokumentet tittar vi närmare på BIM för 
infrastruktur som ett verktyg för affärsprocessomvandling 
med följande fördelar:

•  Tydligare syfte med projektet för alla intressenter –  
bättre beslutsunderlag och minskad risk 

•  Garanterad säkerhet och kontinuitet för data 
som genereras under projektets livscykel – med 
förbättrad kvalitet och produktivitet

•  Skapa grunden för flexibilitet – med teknik för 
att maximera vinst och tillväxtmöjligheter
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Enligt 2011 års data, publicerade av Bureau of Labor 
Statistics, fördubblades den årliga reella produktionen 
per anställd (USA) på 21 år under 1976–1997 och 
fördubblades igen på 13 år under 1997–2010. Denna 
väldokumenterade produktivitetsvinst tillskrivs vanligtvis 
användningen av datorbaserad teknik och särskilt, t.ex.  
i bilbranschen, användningen av modellbaserad 
konstruktion och tillverkningsprocesser. Under samma 
period förblev produktiviteten i anläggningsbranschen  
i stort sett oförändrad.

Skalbar produktivitet

Ökningen av BIM för 
infrastruktur

•  47 % av de som besvarade 
enkäten använder BIM 
i minst 25 % av sina 
infrastrukturprojekt idag

•  Inom två år kommer nästan  
80 % att använda BIM i minst 
en fjärdedel av sina projekt

•  4.4x ökning inom "Mycket hög" 
(> 75 % av projekten) under 
fyraårsperioden (7 % till 31 %)

Källa: 2012 McGraw-Hill SmartMarket-
report: Affärsnytta med BIM för 
infrastruktur

27 % av projekten

50 % av projekten

75 % av projekten
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BIM är den självklara kandidaten för att uppnå 
liknande dramatiska produktivitetsvinster inom 
infrastruktursektorn. Detta tack vare BIM:s förmåga att 
samla, organisera och analysera den enorma mängden 
information relaterad till infrastrukturobjekt. De nya 
modellbaserade teknologierna stödjer storskaliga projekt 
med många inblandade discipliner, hela vägen genom 
ett objekts livscykel. Därför är det tänkbart att vi kan få 
se produktivitetsökningarna inom infrastruktur öka mer 
än inom tillverkande industri det närmaste decenniet.
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Potentialen hos BIM:

•  Planering | KFW Engineering använde BIM för att  
imponera på sitt projektgranskningsteam och vinna  
fler anbud. De hämtade data från befintliga 
kart- och plandata samt kompletterade med 
fältverifiering och skapade en 3D-modell av en 
faktisk vägkorsning på bara 8 timmar.

•  Design | ProRail (det holländska verk som ansvarar  
för järnvägsinfrastruktur) använde BIM för att 
deras team automatiskt skulle kunna visualisera 
designalternativ, med hög kvalitet för att alla 
inblandade bättre skulle förstå alternativen. På en  
enda eftermiddag genererade och analyserade 
teamet sju olika alternativ till ett föreslaget projekt  
och samarbetade för att utbyta designidéer, 
jämföra olika utformningar och påskynda 
beslutsprocessen.

•   Byggnation | iNFRANEA använde BIM för att 
modellera, samordna och planera ett projekt  
för breddning av floden Waal Nijmegen.
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  Företaget skapade och hanterade en integrerad 
3D-modell över hela projektet för att förbättra 
samordning och visualisering av detta omfattande 
och komplexa projekt. iNFRANEA använde sedan 
modellen för kollisionskontroll, analys av visuell 
påverkan och konfigurationshantering. Dessutom 
användes utdata från modellen till GPS-styrt 
utjämningsarbete i projektets anläggningsarbeten 
och muddring.

•  Hantering | Neolant kunde hjälpa myndigheten 
för bevarande av kulturarv i Moskva att bättre 
förstå inverkan av nya byggnationer på befintliga 
historiska platser. Med nya verktyg för spatial analys  
i 3D, kunde modeller av kulturellt viktiga byggnader 
integreras i befintliga GIS-plattformar tillsammans 
med uppgifter om omgivningen.
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Enligt McGraw-Hill SmartMarket-rapporten menade nästan 
hälften av de som svarade (46 %) att de "bara skrapar på 
ytan" när det gäller BIM:s potential. Med tanke på hur BIM 
för infrastruktur växer fram är det logiskt. Men företag som 
implementerar BIM enbart för designflöden kommer att 
missa målet. Det har vi redan konstaterat. Potentialen för 
förändringsvärde börjar med att en designmodell skapas, 
men det slutar inte med det.

BIM är en modellbaserad 
affärsprocess som möjliggör 
korrekt, åtkomlig och användbar 
information under objektets hela 
livscykel.

BIM är inte en 3D-modell
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Modellerna som skapats för BIM är inte bara 
3D-geometri – de är dataobjekt som är:

•  intelligenta | hjälper dynamiskt till att definiera 
relationer mellan objekt och ser till att ändringar 
genomförs på ett konsekvent och samordnat sätt

•  kunskapsbaserade | kan begränsas av 
t.ex. regionala designkoder, kriterier och 
företagsstandarder

•  skalbara | kan slå samman stora datamängder 
från flera källor

•  visuella | möjliggör bättre analys, simulering och 
kommunikation

BIM är en process som använder den intelligenta modellen 
för att underlätta samordning, kommunikation, analys och 
simulering, projekthantering och samarbete, samt till och 
med objekthantering, underhåll och drift.

Det resulterande värdet av BIM för infrastruktur varierar 
för ägare och deras konsulter. Bland fördelarna som 
har rapporterats finns förbättrad marknadsföring och 
projektkvalitet, men också högre vinstmarginaler, minskad 
risk och nya tillväxtmöjligheter.

Mer information finns i 2012 

McGraw Hill SmartMarket-report: 

Verksamhetsfördelar med BIM för 

infrastruktur.
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Dra nytta av en bättre projektöversikt

Implementeringen av BIM i viktiga projekt kan ge fördelar 
hela vägen från planering och design till leverans och drift. 
Tillgång till samordnade och konsekventa modellvyer för 
alla intressenter ger följande fördelar:

Ökad projektkontroll

•  Förbättrad samordning med kollisionskontroll 
och visuell analys

•  Minskade kostnader och risker i samband med 
planering med utvärdering i realtid av projektdata och 
ömsesidiga beroenden

•  Snabbare leverans med visuella representationer 
för samordning av godkännanden och intressenter

•  Större noggrannhet i konstruktionsdokumentation 
och vid överlämnande av information

•  Bättre förutsägbarhet med integrerad 
schemaläggning (4D) och information om 
kostnader (5D)  för att stödja hantering av 
logistik och leveranskedjor
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Effektivare objekthantering

•  Förbättrad kvalitet med analysverktyg för att 
säkerställa efterlevnad av konstruktionsregler och  
säkerhetsstandarder

•  Tydliggörande av projektet i ett tidigt skede, 
med datakontinuitet, möjliggör minskade 
kostnader för omarbetningar efter konstruktion 
och minskade driftskostnader

•  Exakt geometri kopplad till objektdata som kan  
associeras med system för att hantera inventarier 
och förvaltning.

•  Enklare att hitta och identifiera byggda objekt 
under inspektions- och underhållsaktiviteter

•  Stöd vid bedömning av renoverings-, underhålls- 
och ersättningsbehov

Med BIM är projektinformation 
tillgänglig och kan användas i alla 
faser av infrastrukturens livscykel.
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Projektering

Varje infrastrukturprojekt börjar med givna förutsättningar 
och en enorm mängd data. Det kan synas vara en stor 
uppgift att samla in och förstå begränsningar för terräng, 
närliggande objekt och gällande förordningar. Möjligheten 
att samtidigt analysera planer och kostnader för flera 
projekt kan vara mycket värdefullt för beställare. Med 
BIM kan precision och hastighet i planeringsprocessen 
snabbt förbättras, genom att BIM underlättar insamling av 
flera typer av data från en mängd olika källor till en enda 
referensmodell.

Denna översiktiga bild av befintliga förhållanden ger alla  
intressenter större klarhet och bättre underlag för sina  
beslut. Visualiseringar från den informationstäta modellen 
kan delas med icke-professionella intressenter och 
underlätta vid godkännanden och ytterligare påskynda 
planeringsprocessen. (Läs också till höger: Se med egna  
ögon). Det är lika viktigt att informationen och beslut i det 
här stadiet samlas in i modellen och förblir konsekventa 
tills projektet är slutfört.

Visualisering är särskilt 
användbart för att få 
återkoppling och godkännanden 
från icke-professionella 
intressenter. Få lekmän kan 
enkelt förstå typiska 2D-planer 
men de flesta kan interagera 
med en 3D-animerad modell.

För att underlätta allmänhetens 
förståelse av San Franciscos 
Presidio Parkway-projekt, 
importerade California 
Department of Transportation 
(CalTrans) 3D-visualiseringar 
till en videospelmotor, som 
kunde laddas ned till iPads (eller 
andra enheter). Den användes 
för virtuella turer och för att 
presentera andra vyer av den 
föreslagna nya konstruktionen. 

Se med egna ögon
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Låt oss ta ett exempel: System för vatten, avlopp, el och 
telekommunikation som finns under mark samlas in med 
hjälp av markradarsystem (GPR) och införlivas i modellen för 
ett vägupprustningsprojekt. Denna typ av information är 
viktig under konstruktionsfasen för att undvika skador, dyra 
förseningar och ändringar. Med modellbaserad samordning 
som möjliggörs av BIM kan konstruktören minimera 
störningar och anläggningsägaren får information innan 
arbetet påbörjas. När kommunen längre fram överväger 
expansion eller reparationer finns anläggningsdata kvar i 
modellen och kan uppdateras allteftersom ändringar görs, 
utan förlust av precision eller tidsödande omarbetningar.
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Konceptuell design

Genom att arbeta i en modell över befintliga förhållanden 
kan konstruktören arbeta konceptuellt och direkt se 
resultatet i den verkliga miljön. Ta Keystone Parkway i 
Carmel, Indiana som exempel. Vägsträckan som byggdes 
på 1960-talet hade blivit en långsam och farlig fyrfilig 
väg. Carmel samarbetade med American Structurepoint Inc.  
för att skapa en långsiktig lösning som skulle minimera 
störningar i de hårt exploaterade miljöerna och samtidigt  
göra plats för fotgängare och cyklister. Först skapades  
en modell över befintliga vägkorsningar, sedan utvärderade 
American Structurepoint ett antal konfigurationer och 
geometrier för att förstå deras effekt på närliggande 
fastigheter. En oväntad lösning – en korsning med dubbla 
rondeller – visade sig snabbt vara det bästa sättet att 
uppfylla alla krav.

Med hjälp av BIM kunde teamet 
välja detta ovanliga alternativ. 
Processen simulerade verkliga 
prestanda och underlättade för 
allmänheten att föreställa sig det 
slutliga utseendet och funktionen.

Simuleringar med BIM av 
verkliga prestanda visade 
sig vara ovärderligt för att 
kommunicera ovanlig design 
till allmänheten och uppfylla 
projektmål.

Bilden publicerad med tillstånd av 
American Structurepoint, Inc.

Oväntade 
lösningar

Kundreferens 
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Detaljerad design och konstruktion

Den stora komplexitet som råder inom många 
infrastrukturprojekt ställer höga krav på samarbete mellan  
olika discipliner. Tack vare att modellen består av 
informationsrika objekt med definierade relationer till 
varandra och till miljön, kan användbar information nås  
av alla intressenter i projektet. Dessa kan i sin tur bidra 
till modellen – allt utan försämrad dataprecision.

Ett exempel är Columbia Universitys nya campus på 
17 hektar i Manhattanvilles industriområde i västra 
Harlem, New York. När projektet är klart kommer det 
att bestå av en yta på över 600 000 kvadratmeter för en 
mängd olika användningsområden. Här kommer bland 
annat att finnas underjordiska gångstråk, teknikrum 
och klassrum samt ett område med mycket varierande 
höjdnivåer. Exakt samordning är mycket viktigt.

Stantec, Inc. använder BIM för att utveckla en detaljerad 
3D-infrastrukturmodell för spatial analys, samarbete och 
samordning. Modellen införlivar befintliga förhållanden – 
inklusive kanalisation för telekabel och anläggningar för 
avlopp, vatten, gas och el – för att samordna anslutning 
till byggnader. 

Integrerad modell som visar 
komplexa underjordiska 
anläggningar.

Bilden publicerad med tillstånd av 
Stantec, Inc.
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Modellen underlättar även visuellt samarbete och 
samordning mellan discipliner. Under projektets gång 
införlivar Stantec designmodeller (skapade av andra 
projektkonsulter) i infrastrukturmodellen, oavsett vilken 
programvara konsulten använt. Detta ger en allt mer 
detaljerad och integrerad projektmodell som underlättar 
visualisering av hela projektet, kollisionskontroll och 
byggprojektering.
 
Detta är bara ett exempel på hur BIM underlättar 
arbetsflöden i stora team och hur BIM kan påverka de 
typer av projekt företagen lämnar anbud på. BIM kan 
också inverka på vilka partners, kunder och konsulter 
företag väljer att samarbeta med. Innan Stantec började 
använda BIM levererade de vanligtvis 2D-planer för 
denna typ av infrastrukturprojekt. "Nu kan vi visa våra 
kunder hur komplext ett projekt är, i tre dimensioner", 
säger Eric Smith, projektledare på Stantec. Företagets 
framgång med Columbia Manhattanville-projektet har 
lett till ett antal förfrågningar från potentiella kunder för 
mark-, väg- och VA-projekteringsprojekt. "Många börjar 
förstå att BIM verkligen kan hjälpa till med spatial analys 
av infrastrukturprojekt", säger Smith.



BIM för infrastruktur – Ett sätt att förändra företaget 17

Konstruktion och kapitalförvaltning 

Med BIM går ingen information förlorad i överlämningar. 
BIM-processen möjliggör istället kontinuitet och 
samordning mellan discipliner, något som gäller under 
hela objektets livscykel.

Förr kunde det hända att konstruktörer i slutet av 
projekteringsfasen fick ta emot 2D-planer som ofta 
utelämnade en stor del av de konstruktionsdata som 
faktiskt krävdes för att skapa planerna. Dessa urvattnade 
dokument blev sedan det främsta gränssnittet mellan 
byggherrar, projektörer och ägare. Detta hindrar 
samarbete, ökar riskerna och står i vägen för att 
säkra korrekt konstruktion. Dessutom kan det skapa 
omfattande merarbete i anbudsprocesser.

Ägarorganisationer dras med problem som uppstår på 
grund av dålig kommunikation. BIM tar systematiskt itu 
med problemen genom att ge ägare större kontroll som 
förbättrar projektering och förvaltning av omfattande 
projekt.
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Överblick mellan flera projekt samt insyn i möjliga 
konflikter, projektets påverkan, logistikbegränsningar 
och andra viktiga variabler samordnas på bättre sätt 
mellan interna och externa projekt.

Med BIM-processen blir designmodellen tillgänglig 
tidigare vilket ger bättre underlag för förberedande 
aktiviteter som nivåindelning, planläggning, 
mängdavtagning och estimering. Med tillgång till  
modellen kan konsulter producera mer precisa 
anbud på kortare tid genom att utvärdera olika 
samordningsaktiviteter t.ex. tillfälliga vägar, placering 
av material och annan logistik innan arbetet påbörjas. 
Genom att addera stöd för tidplanering (4D) och 
kostnader (5D) kan BIM-processen ytterligare underlätta 
driften under projektet.

BIM representerar en 
grundläggande förändring av 
projektutförande och hantering 
av tillgångens livscykel.
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Inom Wisconsin Department of Transportation (WisDOT)  
utfördes under 2010 fyra pilotprojekt1 där entreprenörerna 
fick modeller som del av anbudspaketet. När projekten  
hade slutförts med lyckad utgång under 2011 intervjuade 
WisDOT de entreprenörer som var inblandade i 
anbudsprocessen. Användningen av modellerna 
resulterade i följande:

•  Mindre osäkerhet och risk i anbudsprocessen

•  Mer tid över för att förbereda flera anbud

•  Enklare att identifiera och utforma initiativ 
för kostnadsminskningar

•  Bättre planering av markanläggningsarbeten

1  Information om WisDOT-
pilotprojektet hämtad från 
agenda för Wisconsin DOT: 
Använda ett modellbaserat 
tillvägagångssätt för 
vägdesign och -konstruktion, 
en Autodesk-universitetskurs, 
kod CI4707.
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Objekthantering, drift och underhåll

Drifts- och underhållsfasen för infrastrukturobjektet varar 
längre än någon annan projektfas, det innebär att de 
fördelar BIM ger i denna fas blir kumulativa. BIM-processen 
ger operatörerna tillgång till de mest informationsrika 
flöden som någonsin skapats. Här finns detaljerade data 
även från händelser efter konstruktionen och information 
från realtidssensorer som ständigt uppdaterar modellen 
under drift.

Att ägare och operatörer kan dra nytta av innehållsrik och 
detaljerad information om ett visst objekt är lätt att förstå, 
men ägare/operatörer är vanligtvis ansvariga för en mängd 
sammanlänkade och ömsesidigt beroende objekt. BIM 
möjliggör förbättrad hantering och analys av information 
på projektnivå, som kan användas i storskaliga integrerade 
arbetsflöden för objekthantering.

Tillbaka till exemplet med Keystone Parkway: Där använde 
teamet faktiska trafikdata för att få en bild av optimerad 
design och trafikräkning, samt demografiska data som  
visade hur de nya anläggningarna skulle uppfylla 
kommande behov. 
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Dessa tidiga simuleringar är lönsamma och ger 
kvantifierbara fördelar för staden Carmel:

•  Allmän säkerhet | Personskador har minskat med 
78 % i kvarvarande korsningar.

•  Hållbarhet | Statstjänstemän kan få bättre kontroll 
över trafiken med sensorer och automatiserad 
hantering av trafiktoppar, vilket kan hjälpa till att 
ytterligare minska utsläpp på grund av stillastående 
trafik samt uppmuntra cykel- och gångtrafik.

•  Effektivitet | Förbättrade underhållsplaner och längre 
anläggningslivstid förväntas också. Laserskanning 
kan t.ex. avslöja nötningsmönster och möjliggöra 
förebyggande underhåll och renovering. Beslut om 
framtida expansioner och modifieringar baseras på 
information av hög kvalitet.
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Operatörer som vänjer sig vid integrerade modeller i drifts- 
och underhållsplaner börjar nu efterfråga BIM-funktioner. 
Stora organisationer som General Services Administration 
(GSA) i USA1 och i staden/staten Singapore,2 har etablerat 
standarder för överlämnande av BIM-modeller och kräver  
3D-modeller i vissa fall. Den brittiska regeringen har 
specifikt nämnt effektivitetsvinster och förbättrad 
leveranskedjehantering som den främsta anledningen 
till att de använder BIM3 i byggnationsprojekt.

1  http://www.gsa.gov/portal/
content/105075

2  http://www.corenet.gov.sg/
integrated_submission/bim/
BIM_Guide.htm

3  https://www.gov.uk/
government/uploads/system/
uploads/attachment_data/
file/34710/12-1327-building-
information-modelling.pdf 


