
– TIDIGARE HAR MAN INTE HAFT NÅGON väldefinierad struktur i 
anläggningsmodellen och kvalitetssäkringsmetoder har helt 
saknats. Nu har vi arbetat fram krav och metoder för hur man 
framställer en sådan, säger Daniel Nilsson, 3D-projektör och 
projektledare för forsknings- och utvecklingsprojektet ”Un-
derlag till entreprenör gällande maskinstyrning/guidning”.

Maskinstyrning/guidning, det vill säga att använda en da-
tor i en anläggningsmaskin i kombination med mätutrustning 
som GPS för att styra maskinen, har använts mer och mer un-
der de senaste tio åren. Maskinstyrningsmodellen har vanligt-
vis tagits fram av entreprenören utifrån de ritningar som pro-
jektören levererat. Arbetet med att tolka, mäta och konvertera 
innebär mycket jobb för mätteknisk personal hos entreprenö-
ren. Dessutom kan det manuella arbetet lätt leda till fel.

Projektörerna har jobbat i 3D ganska länge men det har 
aldrig funnits några krav på att de ska leverera digitalt material 
som gör maskinstyrning/guidning möjlig. Daniel Nilsson me-
nar att det funnits en utbredd okunskap om hur flödet mellan 

konsult och entreprenör fungerar. Men under de senaste åren 
har entreprenörerna börjat efterfråga underlag som är anpas-
sat till maskinstyrning/guidning. 

– Vi bör förädla och leverera det arbete vi faktiskt utför och 
kan prestera. För att teknikerna ska fungera krävs lite mer när 
man bygger upp en projektering ; man måste tänka på nya vik-
tiga frågor som att använda rätt metod och kodning. Olika de-
lar i en anläggningsmodell har olika namn som entreprenören 
kan förstå i en teoretisk modell. Här finns många fördelar, till ex-
empel kan man koppla en schaktmodell till en AMA-kod för att 
se vilket arbete som ska utföras. Man kan även nyttja den 3D-
projekterade anläggingsmodellen till andra tillämpningar som 
mängdberäkning, mängdreglering, uppföljning och kontroll.

Entreprenören efterfrågar en leverans med hög kvalité och 
att man får färdiga triangulerade ytor och linjemodeller med 
kodning på varje linje och yta. Både ytmodellen och linjemo-
dellen ska kvalitetssäkras på ett speciellt sätt innan konsulten 
släpper dem ifrån sig.

Med hjälp av en 3D-projekterad anläggningsmodell, som upprättats och levererats av en 
projektör, kan entreprenören direkt använda den för maskinstyrning/guidning. Tidigare fel 
vid manuellt framtagna modeller undviks samtidigt som anläggningsarbetet blir betydligt 
billigare för beställaren.

Anläggningsmodell i 3D
underlättar maskinstyrning

3D-projekterade anläggningsmodeller för maskinstyrning/guidning effektiviserar anläggningsbranschen.                     
Tryck på bilden ovan för att aktivera anläggningsmodellen.



– Konsulten måste kvalitetssäkra leverans till entreprenör ge-
nom att utföra ett antal kontroller som egenkontroll, teknisk 
granskning och mätningsteknisk kontroll. Den mätningstek-
niska kontrollen innebär exempelvis att filformat, filstorlek, 
geotekniskt läge och exportkvalité kontrolleras. 

MÅLET MED FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSPROJEKTET har varit att 
ta fram krav och metod för hur en 3D-projekterad anlägg-
ningsmodell ska framställas, granskas och kontrolleras för att 
vara kvalitetssäkrad och anpassad för att levereras till en en-
treprenör som ska använda den för maskinstyrning/guidning.

– Krav och metod för upprättande av anläggningsmodell 
finns i upphandlingsdokumentet ”Krav för upprättande av an-
läggningsmodell”. Vi har tagit fram en ny struktur, en teknisk 
beskrivning, för hur anläggningsmodeller ska utformas och 
hanteras, säger Daniel Nilsson. 

Denna struktur har testats i ett konkret anläggningspro-
jekt – femhundra meter av vägsträckan Markaryd-Osby. En 
3D-projekterad anläggningsmodell togs fram med olika slags 
projekteringsverktyg – Civil3D, Inroads samt Novapoint.

En anläggningsmodell upprättades utifrån de krav som 
fastställts i projektet och metoderna verifierades genom att de 
följdes upp på plats. De olika programvaror och maskinstyr-
ningsdatorer som finns i anläggningsmaskinerna har testats 
och visat sig fungera väl. 

Man måste säkerställa att man har rätt storlek på data-
mängden, rätt filformat, rätt kodning och inte har dubbel-
punkter i modellerna. Man måste även göra ett antal tester för 
att se att överföringen mellan programvarorna fungerar. 

EN KONTROLLMÄTNING VISADE EN höjdmedelavvikelse på 3,7 cm 
för en grovschaktning med GPS-teknik. Ett tillräckligt bra re-
sultat för grovschaktning, menar Daniel Nilsson. När man an-
vänder maskinstyrning för överbyggnadslagren ställs dock 
andra krav. När entreprenören bygger upp dessa lager går 
noggrannhetskraven från centimeter- till millimeternivå. 

– Den metod vi utvecklat utgör ett ramverk och skapar för-
utsättningar för att fler ska lyckas med styrning och guidning. 
Det behövs tydliga riktlinjer för hur projektörer ska jobba och 
vad man ska leverera. Nu har vi erfarenhet av att det faktiskt 
går att lösa det här med olika projekteringsverktyg och att det 
finns grundkriterier för hur man ska jobba som konsult för att 
kunna göra en leverans som fungerar fullt ut, vilket är ett stort 
steg på vägen inom det här området. Det upphandlingsdo-
kument  som vi utformat används redan nu i flera stora infra-
strukturprojekt.

Trafikverket och andra beställare kan nu ställa nya krav på kon-
sulterna vilket leder till att de måste prestera lite mer och jobba 
på ett delvis annat sätt jämfört med tidigare. Det innebär även 
att beställaren kan ta med detta i upphandlingen av entrepre-
nör. Genom att meddela att det finns en färdig anläggnings-
modell kan man som beställare hoppas på att få lägre kostnad 
för produktionen. Det är mycket värt att kunna spara några 
procent i produktionen jämfört med en något dyrare konsul-
tinsats. Det finns dock fortfarande alltför få konsulter som har 
full koll på 3D-projektering, påpekar Daniel Nilsson. 

PROJEKTRESULTATEN HAR GETT EN BRA ANSATS och en bra plattform 
att arbeta vidare från. Erfarenheter av olika testkörningar kom-
mer förmodligen att leda till än fler forsknings- och utveck-
lingsprojekt där metoderna kan förädlas. Daniel Nilsson tror 
att implementeringen av den framtagna modellen kommer 
att ske snabbt eftersom det finns ett stort intresse för de här 
frågorna. Många teknikleverantörer i branschen är engage-
rade.

– Detta är en viktig tillämpning av ”Virtuellt Byggande” och 
”AnläggningsInformationsModeller” inom anläggningsbran-
schen. Det är ofta stora massor som ska schaktas och det lig-
ger mycket pengar för entreprenören i det arbetet. Vår modell 
leder till att man kan bygga effektivare och att man blir intres-
serad och vill gå vidare med ytterligare informationskoppling-
ar som hör samman med detta.
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OPENBIM ÄR ETT SEKTORGEMENSAMT utvecklingsprogram som startade 
2009 . Målet är att uppnå en process som säkerställer delaktighet och 
verksamhetskrav, med god arkitektur, goda tekniska lösningar och 
livscykelekonomin i focus, samt att uppnå effektiviseringar i byggan-
det och förvaltningen så att man senast år 2013 kan avläsa ett tydligt 
genomslag på kostnaderna för detta. 

För att uppnå programmets mål krävs ökad delaktighet av intressenter 
och brukare, ökat antal alternativa lösningar som analyseras med hjälp 
av BIM (ByggnadsInformationsModeller) samt konsekvent användning 
av BIM för visualisering, integration och automatisering av processer.

OpenBIMs primära uppgift är att samla och sprida erfarenheter från 
verkliga hus- och anläggningsprojekt avseende såväl projektering 
och byggande som förvaltning.  I samband med detta initieras 
forsknings- och utvecklingsprojekt. Närmare hundra företag är med-
lemmar och engagerar sig aktivt i Föreningen OpenBIM.
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