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Hur den senaste BIM-tekniken 
används vid byggnationen av 
ett vårdhem
Zechbau GmbH använder Autodesk Revit för att 
bygga ett vårdhem i Schkeuditz. 

Zechbau GmbH är ett privatägt byggföretag  
i tredje generationen med huvudkontor i Bremen. 
Företaget har funnits i över hundra år och är 
ett av de ledande byggföretagen i Tyskland. 
Det grundades den 14 februari 1909 och har 
idag mer än 6 000 anställda. Verksamhetens 
främsta kunskapsområde är nyckelfärdig 
konstruktionsteknik och byggnadsarbeten för 
befintliga byggnader. Zechbau utgör en del 
av det strategiska holdingbolaget Zech Group 
som är uppdelat i sex områden: konstruktion, 
fastigheter, hotell, miljö/teknik, industri 
och internationellt. Både byggnadsföretag, 
ingenjörsbyråer, tekniska tjänster och en 
monteringsfärdig betongfabrik ingår under 
Zechbaus tak och erbjuder ett brett utbud av 
tjänster från en och samma källa. "Det är av stor 
vikt för oss att planeringen koordineras och att 
information om specifika strukturer delges i ett 
tidigt skede så att vi kan ha ett fortsatt inflytande 
på implementering av projekt", förklarar Samy 
Kröger, BIM-teamleader vid Zech Bau Holding 
GmbH. Detta är skälet till att företaget sedan 
flera år tillbaka har valt att använda metoden 
byggnadsinformationsmodellering (BIM) via 

Autodesk-programvara. Förutom BIM-verktyget 
Autodesk® Revit® använder Zech Group även 
AutoCAD® Architecture och AutoCAD® MEP från 
Autodesk® Building Design Suite - Premium.

Vårdhemmet i Schkeuditz
Vid byggandet av det nya vårdhemmet  
i Schkeuditz, nära Leipzig i Tyskland, använde 
företaget Autodesk Revit för att omvandla 
2D-planritningarna till 3D. "Vi har använt 
Autodesk-programvaran med framgång under 
de senaste fem åren och anser att vi är väl 
förberedda sett utifrån BIM-villkoren", säger 
Samy Kröger. Vårdhemmet består av omkring 
80 rum och mindre lägenheter spridda över fem 
våningar förutom vårdfaciliteter, kontor och en 
restaurang. Korta byggperioder och repetitivt 
arbete vid efterbehandling av inredning är några 
av de specifika utmaningar som väntar när ett 
vårdhem ska byggas. Den grundläggande idén 
under planeringsfasen var att skapa en modell 
med hjälp av Autodesk Revit så att samtliga 
inblandade kunde få en klar bild av det väntande 
byggprojektet. 
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"Vi har använt Autodesk-
programvaran med framgång 
under de senaste fem åren och 
anser att vi är väl förberedda 
sett utifrån BIM-villkoren."

- Samy Kröger 
BIM-teamleader för Zech Bau 
Holding GmbH
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Om till exempel två väggar kolliderar så identifierar och varnar 
Autodesk Revit automatiskt dem som arbetar med projektet. 

Processens arbetsflöde
Flera olika aktörer hade en betydande roll  
för projektet, som Kamü Projektbau GmbH  
(ett verksamt företag inom Zech Group), Zech 
Bau Holding (BIM-hantering), Ebert Ingenieure 
(tekniska tjänster), en extern arkitekt och en 
konstruktör. BIM-teamet skapade en 3D-modell 
i Autodesk Revit för byggnadens skal och 
inredning utifrån arkitektens och konstruktörens 
2D-planritning. Den första utmaningen handlade 
om att infoga planritningarna i Autodesk 
Revit eftersom de externa projektörerna 
använde en annan programvara för att ta fram 
planritningarna. 2D-planritningarna överfördes 
till en detaljerad 3D-modell. Modellen användes 
sedan för att ta fram ett första modellbaserat 
projekt i linje med lean. "Revits byggnadsmodell 
lade grunden för lean management. Vi kunde 
följa lean-planeringen genom att synkronisera 
tid och plats för samtliga branscher. Syftet är att 
förbättra produktionsprocesserna och undvika 
slöseri av resurser", berättar Samy Kröger. 
Visualiseringen av projektet i Autodesk Revit 
bidrog även till att underlätta kvalitetskontroller 
av modellen. Till exempel blev det snabbt 
tydligt om olika delar satt på rätt plats utifrån 
konstruktionsfasen och planritningen. Modellens 
höga kvalitet gav mervärde vilket hade en 
positiv effekt på den BIM-baserade delen. 
Kombinationen av BIM och lean-metoden 
resulterade dessutom i en smidig och produktiv 
byggnadsprocess för Kamü Projektbau GmbH. 

Undvik kollisioner och förbättra 
kommunikationen med Autodesk Revit 
Vid sammanförandet av olika plan var det särskilt 
viktigt att undvika kollisioner. Om till exempel 
två väggar kolliderar så identifierar och varnar 
Autodesk Revit automatiskt dem som arbetar 
med projektet. Tack vare Autodesk Revits 
sambandsberäknande parametriska metod 
justeras anslutna byggnadsdelar automatiskt 
och modelleringen justeras även under 
planeringsprocessen. "Hög samstämmighet 
och omfattande användning, både nationellt 
och internationellt, är några av de främsta 
fördelarna med att använda Revit-programvaran. 
Konfigureras Revit rätt från start är den ytterst 
användbar, särskilt för större byggnadsprojekt", 
säger Samy Kröger. Om byggnadsobjekt 
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"Hög samstämmighet och 
omfattande användning, både 
nationellt och internationellt,  
är några av de främsta fördelarna 
med att använda Revit-
programvaran. Konfigureras 
Revit rätt från start är den ytterst 
användbar, särskilt för större 
byggnadsprojekt."

- Samy Kröger 
BIM teamleader

behövde byta plats på grund av skillnader mellan 
sammanfogade plan ändrades även återstående 
delar så att den slutgiltiga modellen inte innehöll 
några kollisioner. BIM-teamet vidarebefordrade 
kollisionsresultaten till projektledningen som i sin 
tur implementerade ändringarna. 3D-modellen 
underlättade även kommunikationen inom 
projektteamet, genom att PDF-filer togs fram 
av kollisionerna, som sedan distribuerades till 
samtliga projektdeltagare. Ytterligare en fördel 
med användningen av Autodesk Revit vid 
byggandet av vårdhemmet var att modellerarna 
kunde identifiera återkommande delar, som 
våtutrymmen, som en modellgrupp. Dessa 
kunde sedan infogas smidigt i modellen med 
drag-och-släpp-teknik. Delarna kunde därefter 
fyllas med en mängd varierande information, 
som färg, material och rumsattribut. Den här 
förbättringen underlättade integreringen av 
återkommande delar vilket hade stor betydelse för 
synkroniseringen av lean-metoden. 

Framtidsplaner
Zech använder öppna byggnadsinformations- 
modeller vid interna byggnadsprocesser. De 
strävar också efter att integrera samtliga leveranser 
och underleverantörer i tillverkningskedjan 
med lean-metoden, då den endast fungerar 
vid samarbete med entreprenören och övriga 
projektmedarbetare. Utbyte av data är i vanlig 
ordning en stor utmaning – det svåraste är att ta 
reda på hur olika typer av data ska importeras eller 
exporteras. Enskilda projektdeltagare använder 
dessutom ofta olika programvaror vilket bidrar 
till ytterligare svårigheter vid utbyte av data. 
"Tyvärr används BIM ännu inte i Tyskland i den 
utsträckning vi skulle önska. Men vi tror att den 
här metoden får större spridning i framtiden", 
säger Samy Kröger sammanfattningsvis. Zech 
Group expanderar kontinuerligt och de planerar 
att även använda Autodesk-lösningar för 
framtida projekt. Det finns också planer på att 
implementera BIM och lean-metoder ytterligare 
inom företaget och att informera personal om det 
mervärde som dessa metoder medför. 

Schkeuditz byggnadsprojekt, kvalitetskontroll av 
modellen med hjälp av filter 
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Schkeuditz byggnadsprojekt, modellkvalitet baserat på 
3D-gränssnitt
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