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DET ÄR TROTS ALLT EN 3D-VÄRLD
Vid millennieskiftet pågick en förändring inom 
byggnations- och konstruktionsindustrin när man 
övergick från den 2D-metod, som använts för design  
och konstruktion under århundraden, till ett arbetssätt  
med digitala 3D-modeller: Byggnadsinformationsmodellering 
(BIM). Inom BIM ingår att skapa och använda intelligenta 
3D-modeller för att utveckla och kommunicera projektbeslut. 
I likhet med tillverkningsindustrin, som i årtionden använt sig 
av digitala prototyper för att utveckla, analysera och producera 
produkter, har byggnadsindustrin börjat tillämpa ett liknande 
tillvägagångssätt för sina projekt.

Den ekonomiska lågkonjunkturen drabbade världen samtidigt som 
BIM vann mark inom branschen, vilket orsakade omfattande minskningar 
för produktion och vinstmarginaler. Idag är ekonomin långsamt på väg  
tillbaka, och investeringar ökar inom byggnationen, men lågkonjunkturens 
sidoeffekter dröjer kvar. Konkurrensen är hårdare än någonsin tidigare, och alla 
i byggnationsleveranskedjan, från arkitekter och ingenjörer till huvudentreprenörer 
och tillverkare, är under stor press för att leverera sina projekt snabbare och med 
mindre budgetar.
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http://www.autodesk.com/solutions/building-information-modeling/overview


BRANSCHTRENDER: SNABB INTEGRERING AV BIM
I denna miljö går fler och fler företag över till BIM för att få affärsövertag och 
förbättra sin produktivitet. Ett flertal studier och undersökningar dokumenterar 
den snabba integreringen av BIM inom byggnadsbranschen runt om i världen.

Nivåer för BIM-integrering i Nordamerika

Källa: 2012 SmartMarket Report "The Business Value of BIM in North America"

2007

28 % 49 % 71 %

2009 2012

Läs hela SmartMarket-
rapporten "The 
Business Value of BIM 
in North America"

HÄMTA RAPPORTEN
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http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/mhc-business-value-of-bim-in-north-america.pdf
http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/mhc-business-value-of-bim-in-north-america.pdf


VÄXANDE BIM-DIREKTIV
Användningen av digitala modeller för virtuell design, konstruktion 
och samarbete blir till standard allt eftersom integreringen av BIM 
ökar och regeringar, organisationer och ägare stipulerar globalt att 
BIM ska användas för nya byggnationsprojekt. Ett exempel:

• Tidigt under 2014 godkände Europaparlamentet ett direktiv för 
offentlig upphandling som uppmuntrar offentliga myndigheter att 
överväga användningen av BIM vid offentliga byggentreprenader 
och uppmärksammar det tillfälle och de fördelar som BIM innebär 
för offentliga byggnadsprojekt.

BIM Mandates Growing

• Under 2011 presenterade den brittiska regeringen en BIM-strategi som 
kräver 3D BIM-samarbete för regeringsprojekt från och med 2016. Det 
här är ett kraftfullt BIM-direktiv, eftersom regeringen står för omkring 
40 procent av kapitalkostnaderna för brittisk byggnation.

• I USA började General Services Administration (GSA) – den myndighet 
som bygger och underhåller statliga anläggningar, och därför äger  
den största andelen kommersiellt utrymme i USA – kräva att byggnads- 
informationsmodeller skulle levereras för större statliga 
byggnadsprojekt under 2006.

• Sedan 2008 kräver U.S. Army Corps of Engineers att BIM används för alla  
militära byggnadsprojekt för att förbättra konstruktionstid och -kostnader.
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http://www.bimhow.com/industry-applause-for-the-eus-call-to-modernize-construction-projects-with-bim-technology/
http://www.bimhow.com/industry-applause-for-the-eus-call-to-modernize-construction-projects-with-bim-technology/
http://www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2013/07/Client-Guide-to-3D-Scanning-and-Data-Capture.pdf
http://www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2013/07/Client-Guide-to-3D-Scanning-and-Data-Capture.pdf
http://www.gsa.gov/portal/category/21062
http://www.gsa.gov/portal/category/21062
https://cadbim.usace.army.mil/Downloads/BIM/TheMilitaryEngineer_novdec_2012.pdf


BRANSCHTRENDER: BIM OCH NYA  
STRATEGIER FÖR BYGGNADSDESIGN
BIM stöder viktiga nya strategier för byggnadsdesign som ändrar 
företags kontext, affärsverksamhet och processer inom AEC-branschen: 

• Förväntningarna för ett närmare samarbete mellan arkitekt-
konstruktions- och byggnationsområden ökar. Modellbaserade 
arbetsflöden och BIM-programvara är nyckelfaktorer för integrerade 
team. Dessutom förändrar framstegen inom teknik för samverkan och 
kommunikation, och förekomsten av social-, mobil- och molnteknik, 
hur människor kan samarbeta.

• Användningen av prefabricering för att förbättra konstruktions-
produktiviteten ökar, och McGraw-Hill Construction uppskattar att 
under 2013 har mer än 90 % av nordamerikanska projekt använt någon 
aspekt av modelldriven prefabricering och modulär konstruktion. 
Kontinuerliga BIM-arbetsflödens precision och intelligens skapar en 
brygga mellan tanken bakom byggnaden och själva konstruktionen 
samt kopplar samman projektörer med tillverkare och entreprenörer.

• Hållbarhet har blivit den förväntade standarden för alla dagens 
betydande byggnadsprojekt. Modellbaserade BIM-arbetsflöden 
och analysverktyg hjälper företag att utvärdera tillvägagångssätt 
för hållbar design och leverera miljövänligare byggnader på ett 
mer kostnadseffektivt sätt.

Den här BIM-integreringstakten, ägardirektiv och branschtrender 
visar tydligt att byggnads- och konstruktionsindustrin rör sig bort 
från traditionella verksamhetsprocesser och tar till sig nya metoder 
och tekniker för byggnationsleverans. Allt detta föranleder frågan: 
Kan ett företag överleva om det fortsätter att förlita sig på gamla 
2D-processer och -teknik? Men innan vi försöker besvara det tar vi 
oss en närmare titt på BIM.

Procent av amerikanska företag  
som anger att de tar hänsyn till  
BIM-kompetens när de gör val 
för projektteam.

Källa: 2012 SmartMarket Report "The Business Value of BIM in North America"

81 %
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http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/bim-data-management-and-collaboration-sept-2013.pdf
http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/bim-data-management-and-collaboration-sept-2013.pdf
http://static.autodesk.net/dc/content/dam/autodesk/www/solutions/building-information-modeling/bim-value/bim-data-management-and-collaboration-sept-2013.pdf
http://www.autodesk.com/360-cloud
http://www.asce.org/uploadedFiles/Industry_Outlook_-_New/MHC Prefabrication  Modularization SMR (2011).pdf
http://www.autodesk.com/sustainable-design/revolution


Vad är BIM?
BIM är, enkelt uttryckt, ett sätt att utforma, konstruera och driva 
byggnader genom att skapa och använda intelligenta 3D-modeller. I 
jämförelse med traditionella 2D-ritningar ger dessa modeller samtliga 
intressenter ett bättre grepp om projektet, vilket i sin tur leder till 
bättre och mer förutsägbara byggnadsresultat.

Hur skiljer sig BIM från CAD? BIM är mer än bara CAD i 3D, mer 
än bara en 3D-modell av en byggnad. BIM-lösningar använder 
relationsdatabasteknik för att bädda in information och förhållanden 
i modeller för att skapa "intelligenta" modeller. 

SAMARBETE

INSYNPRODUKTIVITET
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BIM-MODELLER ÄR INTELLIGENTA PÅ FLERA VIKTIGA SÄTT:

• Modellerna innehåller geometriska visningar av byggnaden och dess 
beståndsdelar, liksom den stora mängden associerade projektdata, 
som specifikationer, modellnummer, garantiinformation och så vidare.

• Modellerna är funktionellt korrekta. Byggnadselement som bjälkar och 
rör "vet" var de finns, vad de gör och hur de ska agera i förhållande 
till resten av modellen. Den här inbyggda intelligensen gör att 
modellerna kan analyseras, visualiseras, planeras eller mängdas 
som en byggnadskonstruktion av verkliga material med verkliga 
egenskaper och funktionella förhållanden, vilket möjliggör viktiga 
aktiviteter som strukturanalys, dagsljus, projektvisualisering, 
konstruktionssimulering och kostnadsberäkning.

• Den viktigaste "intelligensen" bakom BIM är den automatiska 
hanteringen av dessa modellförhållanden. Byggnadsmodellen 
och alla designdokument finns i en integrerad databas där allting 
är sammankopplat. Ritningar, vyer, förteckningar och annat är 
direkta presentationer av den underliggande 3D-modellen. Eftersom 
ritningarna ur denna synpunkt är realtidsvyer av byggnadsmodellen, 
är de alltid korrekta representationer av byggnadsdesignen. Inga 
ytterligare steg krävs för att skapa synkroniserade projektdata, och 
det behövs inga manuella åtgärder för att skapa synkroniserade 
ritningar och projektdokumentation. 

PROCENTANDEL AV LEVERANTÖRER SOM ANGER BIM SOM EN 
AV DE TRE VIKTIGASTE FÖRDELARNA INOM ORGANISATIONEN
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Källa: 2012 SmartMarket Report "The Business Value of BIM in North America"
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Långsiktiga BIM-fördelar (2009 och 2012) Kortsiktiga BIM-fördelar (2009 och 2012)
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Källa: 2012 SmartMarket Report "The Business Value of BIM in North America"

BIM-FÖRDELAR
Vilket leder oss tillbaka till den ursprungliga frågan. Kan ett företag 
överleva utan BIM? Statistiken, trenderna och ägardirektiven som 
nämnts tidigare pekar alla på samma svar: Nej.

Men det är goda nyheter, även för företag som ännu inte har 
integrerat BIM. Övergång till BIM kan ge företagen betydande och 
långvariga fördelar, vilket möjliggör mer innovativa design- och 
konstruktionsstrategier och ett viktigt konkurrensmässigt övertag.

Undersökningar bland yrkesverksamma som redan har gått över  
till BIM visar konstant ett antal huvudfördelar med BIM, som: 

• Minskat antal dokumentfel och utelämnanden
• Minskat behov av omarbetning
• Minskad projekttid
• Ökad vinst
• Möjlighet att ta hem nya affärer och få återkommande kunder
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Vi kunde inte luta oss tillbaka och 
vänta på att BIM skulle ta över 
hela branschen – vi var tvungna 
att vara i det främsta ledet vad 
gällde BIM-användning.
Norb Howell
BIM Manager
Gannett Fleming

SAMMANFATTNING
Branschen ändras allt eftersom modellbaserad byggnadsdesign och konstruktion 
växer och möter nya tekniker, leveransmetoder och företagsmodeller. Graden av 
samarbete, typen av informationsflöden, scenarion för riskhantering och alternativa 
tillvägagångssätt för projektleverans är alla tecken på denna förändring. Företag 
måste positionera sin teknikanvändning på ett strategiskt sätt för att överleva – 
med början i BIM.
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http://www.architectmagazine.com/technology/phillip-g-bernstein-talks-about-the-future-of-design.aspx



