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Att övergå till BIM kan verka krångligt. Den här guiden innehåller 
ett enkelt ramverk som hjälper dig komma igång och tillämpa BIM  
i din organisation.

En framgångsrik implementering av BIM kräver en noggrann och strukturerad metod  

som tar hänsyn till ett företags många beståndsdelar – från vision och ledarskap till 

individer som tillämpar BIM i dagliga projekt. 

Pilotprojekt utgör en del av en välplanerad implementeringsplan för BIM. Denna guide  

innehåller ett ramverk för att stödja organisationers 

planering och användning av pilotprojekt i BIM och 

fungerar som en introduktion till den tillhörande BIM 

Pilot-arbetsboken. 

BIM Pilot 

Deployment  
Workbook

         Organizational BIM Deployment Plan

         Project BIM Deployment Plan 
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Vad är BIM?
Byggnadsinformationsmodellering (BIM) är en process som startar med 
att en intelligent 3D-designmodell skapas. Modellen används sedan för 
att underlätta samordning, simulering och visualisering och bidra till att 
hjälpa ägare och tjänsteleverantörer att förbättra planeringen, utformningen,  
byggnationen och hanteringen av byggnader. 

BIM kan underlätta många av de affärsutmaningar som arkitekter, ingenjörer, byggnadsarbetare och ägare 
möter genom att erbjuda större insikt tidigare i design- och byggnationsprocessen och bidra till att fler välgrun-
dade beslut fattas.

I ett projekt där man utnyttjar fördelarna med BIM är informationen samordnad och konsekvent, vilket genere-
rar effektivitetsvinster under hela projektets livscykel. 

BIM förbättrar också planering, kostnadsberäkning och projekthantering och underlättar därmed samarbete  
och kommunikation inom projektgruppen. 
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Implementering av BIM påverkar inte bara ditt företag och dess processer utan även din tekniska verktygsuppsättning. När du 
övergår till BIM bör du vara medveten om de ändringar som organisationens affärsverksamhet, processer och teknik genomgår  
så att du kan positionera företaget att ta del av fördelarna med BIM på ett bättre sätt.

Källa: McGraw-Hill Construction, “SmartMarket Report: The Business Value of BIM in North America”, november 2012

De främsta fördelarna med BIM för arkitekter 
(2009 och 2012)

2012
2009

Minskat antal dokumentfel och utelämnanden

Marknadsföring av nya affärsmöjligheter

Erbjuda nya tjänster

Minskat behov av omarbetning

Minskad cykeltid för specifika arbetsflöden

57 %

43 %

49 %

41 %

48 %

41 %

45 %

38 %

44 %

34 %

De främsta fördelarna med BIM för ingenjörer 
(2009 och 2012)

Bibehåll återkommande kunder

Marknadsföring av nya affärsmöjligheter

Erbjuda nya tjänster

Minskat antal dokumentfel och utelämnanden

Minskat behov av omarbetning

2012
2009

50 %

35 %

43 %

43 %

43 %

38 %

38 %

34 %

26 %

28 %

De främsta fördelarna med BIM för ägare 
(2009 och 2012)

2012
2009

Minskat antal dokumentfel och utelämnanden

Färre ersättningsanspråk/rättstvister

Minskad projekttid

Lägre konstruktionskostnader

Minskat behov av omarbetning

61 %

43 %

36 %

41 %

30 %
30 %

22 %

25 %

25 %

17 %
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Ramverk för implementering av ett pilotprojekt i BIM

En BIM-implementering kräver att hela 
företaget medverkar. Det kan inte utgöra 
ett initiativ för forskning och utveckling eller  
IT. Det kan inte heller endast tillämpas på 
ett enskilt projekt eller på disciplinär nivå.

Däremot kan dessa team, om de backas upp av företagsledningen  
och experter inom BIM-implementering, starta BIM-integrering 
via pilotprojekt, mäta resultat och realisera fördelar som senare 
kan tillämpas på hela företaget. 

Oavsett hur stort ditt projekt är, med en eller flera discipliner, 
finns det ett arbetsflöde för BIM-implementering som du kan 
dra nytta av. 

Ramverket för implementering som visas här baseras på en 
organisationsomvandling som börjar med en exekutiv version 
och finansiering och utförs av organisationens ledare och  
projektets personal. 

Ramverket baseras på tre huvudsakliga strategier som är  
beroende av varandra.
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BIM-vision

En avgörande del för  
framgångsrik implementering 
av BIM är en koncis och tydlig  
vision från verkställande ledning  
som talar om vad integreringen  
av BIM-processen kommer att 
uppnå för organisationen, vilka  
huvudsakliga element som 
omvandlingen utgörs av och 
en visualisering av utvecklingen  
vid olika steg. Detta är inte bara  
en visionsredogörelse – det är 
också en berättelse om i  
vilken riktning BIM  
leder organisationen.

Använd publicerade referenser och guider för implementering av BIM-standarder och 
bästa exemplen som: 

... eller så är Arbetsboken för pilotprojekt med Autodesk BIM en bra utgångspunkt. Dä-
remot finns det ingen etablerad översikt som passar varje organisation. 

För framgångsrik implementering av BIM behöver organisationer en strategi som bemöter 
dess specifika behov och företagsvärderingar. En betrodd rådgivare som kan ge råd och 
vägledning om hur visionen kan definieras och tillämpas kan bidra till om ett BIM-pilotprojekt  
lyckas eller ej.

APAC

EMEAUSA

http://www.nationalbimstandard.org/
http://bim.psu.edu/Project/resources/
http://www.rgd.nl/fileadmin/redactie/Onderwerpen/Diensten/BIM/Rgd_BIM_Standard_v1_0_1_EN_v1_0__2_.pdf
http://www.bimuk.co.uk/index.php?option=com_content&view=article&id=5&Itemid=9 
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För att verkligen ta del av fördelarna med BIM måste den verkställande ledningen kunna positionera  
BIM inom de övergripande strategiska målen för hela organisationen. 

Tips för en effektiv BIM-vision:

Inspirera och sätt upp mål 
Visionen måste vara långsiktig och tillräckligt inspirerande för att sammanföra organisationens olika 
element. Ett BIM-pilotprojekt som presenteras som en övning i teknisk implementering har inte tillräcklig  
sprängkraft för att hela processen ska kunna slutföras. 

Utbilda
Det kan hända att den verkställande ledningen måste erhålla utbildning om BIM och betänka dess  
inverkan på företagsstrategier. Ett bra första steg är att etablera en kontakt med en betrodd rådgivare  
som haft tidigare framgångar med implementering av BIM-pilotprojekt.

Svara på de fem frågorna 
Vem, vad, var, när och varför är frågor vars svar ger de faktauppgifter för BIM-visionen som varje del 
av organisationen behöver. Vissa frågor är svåra att svara på och kan innebära att den verkställande 
ledningen måste ta risker.

Ange milstolpar och resultat 
Snabb uppstart och milstolpar kan hjälpa organisationen att komma över den första känslan av  
handlingsförlamning som kan inträda vid känslan av risktagande. När dessa milstolpar uppnås  
skapas kortsiktiga vinster som kan generera energi och påskynda utvecklingen mot visionens slutmål.
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Motivationsdrivet BIM-ledarskap

1. Överbrygga klyftan 
Åtgärder som utförs av ledare och 
BIM-ledarskap måste också få 
genomslag på gräsrotsnivå i form 
av utvärderingar, utbildningar och 
ändrad utvärdering via övervakning  
av milstolpar.

2. Välprofilerad kommunikation 
En välprofilerad kommunikationsplan  
påvisar organisationens  
BIM-engagemang för alla  
intressenter, tillför energi till  
förvandlingen och överbygger  
klyftan mellan teori och verklighet.

Ledarskapsteamet för BIM måste  
se till att BIM-visionen överförs 
till faktiska åtgärder för att uppnå  
önskade resultat och utförande 
i enlighet med organisationens 
strategiska mål.

Att genomföra förändringar, långsiktiga och hållbara, kan vara svårt i alla  
organisationer och kräver kreativa strategier som anpassas utifrån varje 
enskild organisations kultur och särdrag. Här följer några råd för hantering 
av förändringar kopplade till initiativ för BIM-implementering:
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3. Kurser och utbildning 
Integrering av BIM-teknik kräver nytt kunnande och nya  
arbetsmetoder och det kräver en investering i utbildning för 
att säkerställa att du har rätt personer för rätt projekt.  

4. Kontrakt och juridiska hänsynstaganden 
BIM-verktyg och tillhörande processer kan påverka  
kontraktsförhållandet mellan ägare och leveranspartners. 
BIM-baserat samarbete skiljer sig markant från traditionella 
processer vilket bör diskuteras öppet med projektintressenter.

5. Efterlevnad, granskning och kvalitetskontroll 
Projektgranskningar ger ledarskapsteam för BIM möjlighet att  
utvärdera ledarskap och effektivitet för BIM-teknik, standarder  
och processer i ett pilotprojekt. BIM-ledarskap kan fånga upp 
fel, förbättra standarder och processer och se till att de bästa 
exemplen återskapas. 

6. Mäta BIM-mognad 
BIM-ledarskap utser huvudsakliga indikatorer för att mäta 
organisationens framsteg i förhållande till visionens mål och  
milstolpar. Ett användbart mätverktyg för BIM kan vara 
BIM-mognad som mäter organisationens förmåga att utföra 
BIM inom organisationen och i projekt.
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När det grundläggande arbetet har utförts är det dags att välja ett pilotprojekt.  
BIM-användare använder ett flertal olika tillvägagångssätt – som att utföra ett fiktivt  
projekt eller en tävling, utföra ett tidigare projekt på nytt i jämförande syfte eller starta  
ett nytt live-projekt för en klient. Alla metoder är relevanta och valet styrs av  
acceptansnivån för risker och tillgången på personal som kan utföra ditt nuvarande jobb.

 Kom igång med ditt pilotprojekt i BIM

Alla pilotprojekt bör omfatta mätning vid samtliga viktiga  
stadier för en fullständig inblick i hur BIM har förbättrat processen  
för design och konstruktion. De positiva fördelarna för varje 
intressent i processen bör också dokumenteras för eventuell 
avkastning på investeringsberäkningar. 

Företag märker att ju fler BIM-projekt de slutför, och ju snabbare  
och bättre de slutför dem, desto högre blir avkastningen. Precis  
som när en övergång sker från rittavlor till 2D CAD kan en 
övergång till BIM inledningsvis resultera i minskad produktivitet  
medan systemet bemästras. Det inledande pilotprojektsteamet  
rekommenderas att inte arbeta med traditionella 2D- och 
CAD-projekt och BIM-projekt samtidigt eftersom det kan  
vara kontraproduktivt för inlärningen av det nya systemet.
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Det kan vara svårt för byggföretag att  

utvärdera design för byggbarhet. Användning  

av 2D-verktyg innebär alltid en viss del 

spekulationer – till och med någon med 

flera års erfarenhet kan göra misstag vid 

granskning av ritningar.

Med BIM kan du presentera designen  

realistiskt i 3D och visa hur alla element 

sammanfogas. Även om du inte erhåller en  

3D-modell från arkitekten kan du bygga  

en konstruktionsmodell utifrån arkitektens 

2D-ritningar och bekräfta tanken bakom 

konstruktionen. 

Den här modellen kan användas för alltifrån  

beslut om byggbarhet och verifiering av 

kvantitet till schemaläggning och  

konstruktionssekvenser. Detta innebär att du  

kan ge ägare insikt om hur olika designval 

påverkar kostnad, förteckning och logistik.

Om ett live-projekt ses som ett alternativ vore det idealiskt att välja en klient som  
anammar ny teknik och har en förståelse för BIM:s inverkan på projektet.  
BIM-modeller erbjuder en mängd biprodukter och efterföljande fördelar som hantering  
av anläggningar och ökad förståelse för den ursprungliga konstruktionsidén. 

Att känna motstånd inför förändringar är mänskligt men det är också mänskligt att  
eftersträva förbättringar i sättet vi arbetar. En övergång till BIM kräver ett positivt 
stöd från ledningen och från personal med betydande befattningar (ännu viktigare  
i större organisationer) i kombination med att rätt förväntningar ställs i början av 
processen. Det är också viktigt att en översikt formuleras och att korrekt utbildningsnivå  
fastställs för anställda. Genom att starta i liten utsträckning och bygga förtroende 
och utöka kärnfunktioner och erfarenhet kommer övergången till BIM att påskyndas  
med varje nytt projekt.
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Din Autodesk-partner kan hjälpa dig att granska den här  
informationen och utföra en affärsprocessanalys som kan  
bidra till planeringen av ett framgångsrikt BIM-pilotprojekt. 

Arbetsboken för pilotprojekt med Autodesk BIM är ett kostnadsfritt verktyg som kan bistå  
med utvärderingen av företagets befintliga status, behov och mål och resultera i en heltäckande  
profil över företages situation och behov. 

Källa: McGraw-Hill Construction, “SmartMarket Report: McGraw-Hill Construction, The Business Value of BIM in North America: How Contractors Around the World Are Driving Innovation With Building Information Modeling”, januari 2014

60 %

52 %

34 %

30 %

29 %

24 %

23 %

16 %

13 %

6 %

Procentandel av entreprenörer som anger företagets  
tre viktigaste aktiviteter där organisationen tillämpar  
BIM under design-/förkonstruktionsfasen
Källa: McGraw Hill Construction, 2013

Samordning av multihandel

Visualisering av konstruktionsidén

Modellering för utvärdering av byggbarhet

Fastställa kvantiteter utifrån en modell

Integrering av modell med förteckning

Integrering av modell med kostnader (5D)

Planering och logistik för virtuell jobbplats

Värdeprojektering

Laserskanning registrerar befintliga  
förhållanden i en modell före byggnation

Säkerhetsplanering/utbildning

http://www.autodesk.se/campaigns/bim-aec/bds/deployment-workbook
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