
Digitalisering för yrkeslärare
Visioner och inspiration – introduktion till digitala metoder

Mötet startar kl. 15.00!



Program 21 april
15.00 Välkomna
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance, moderator

BIM, digitalisering och obrutna flöden – vad innebär det?
Gustav Jansson, Luleå tekniska universitet

Digitalisering på byggplatsen idag
Johanna Fredhsdotter Lager, gruppchef VDC, NCC Group

VVS-installationer på skärmen, ett effektivt sätt att jobba
Andreas Udd, vd, VRA Rörinstallationer

Kunskapsinjektioner som el-installationer
Hans Nyblom, affärsutvecklare på Installatörsföretagen

16.30 Mötet avslutas

Mötet spelas in!
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BIM Akademin
BIM, digitalisering och obrutna flöden – vad 
innebär det?
2021-04-21, Gustav Jansson



Begrepp

CAD – Computer Aided Design

är tekniken att digitalt skapa 2D-ritningar och 3D-modeller av verkliga 
produkter - innan de någonsin tillverkas. Med 2D och 3D CAD kan du 
enkelt dela, granska, simulera och modifiera designen digitalt. (MIT, 1960)

BIM – Building Information Modeling

är en modelleringsmetoder och tillhörande uppsättning processer för att 
producera, kommunicera och analysera byggnadsmodeller med tillhörande 
information. BIM kan också användas handlingen (verbet) för att skapa en 
Building Information Model (substantivet). (Eastman, 1975; 2008)

VDC – Virtual Design & Construction

är användning av multidisciplinära prestandamodeller av design-
byggprojekt, där digitala representationen av produkten tillsammans med 
organisationen stödjer arbetsprocesserna mot explicita och offentliga 
affärsmål. (CIFE, 1994; 2012)

Verktyg

Metod

Organisation



Gustav Jansson

Virtual Design W7003B



BIM-användning
BIM i Projekteringen

• Teknisk visualisering

• Koordinering mellan discipliner

• Generera ritningar effektivt

• Simulering och analys

• Beräkna kostnader på mängder

• Anbudskalkylering från mängder

BIM på Bygget

• Planera byggets aktiviteter (4D)

• Upphandla byggdelar eller system

• Följa byggets kostnadsprogression (5D)

• Ändringar eller tillägg (ÄTA)

• Dokumentera avikelser eller fel

• Överlämna ritningar och BIM-modeller till 
förvaltare 

(Borrmann et al. 2018)



(Andersson et al. 2016)

Teknisk visualisering



(Graphisoft 2008)

Generera ritningar effektivt



Upphandla byggdelar eller system
Material Family Object type Dim Volume
Wood Sheathing, Plywood Walls Basic Wall 8000x2500 0.33 m³
STENI COLOUR Walls Basic Wall 4000x2500 0.17 m³
Wood Sheathing, Plywood Walls Basic Wall 4100x2500 0.18 m³
STENI COLOUR Walls Basic Wall 2000x2500 0.09 m³
Wood Sheathing, Plywood Walls Basic Wall 6000x2500 0.26 m³
STENI COLOUR Walls Basic Wall 3000x2500 0.13 m³
Wood Sheathing, Plywood Walls Basic Wall 4100x2500 0.18 m³
STENI COLOUR Walls Basic Wall 2000x2500 0.09 m³
Asphalt, Bitumen Floors Floor Asfalt 0.89 m³
Wood Structural Columns Glulam-Column 45x90 0.01 m³
Wood Structural Columns Glulam-Column 45x90 0.01 m³
Wood Structural Columns Glulam-Column 45x90 0.01 m³
Wood Structural Columns Glulam-Column 45x90 0.01 m³
Wood Structural Framing Planed-Timber-Beam 90X45 0.00 m³
Wood Structural Framing Planed-Timber-Beam 90X45 0.00 m³
Wood Structural Columns Glulam-Column 45x45 0.01 m³
Wood Structural Columns Glulam-Column 45x45 0.01 m³
Wood Structural Columns Glulam-Column 45x45 0.01 m³
Wood Structural Columns Glulam-Column 45x45 0.01 m³



(Andersson et al. 2016)

Dokumentera avikelser och fel



BIM-Akademin

• Intressegruppen BIM Akademin, inom BIM Alliance, samlas inom ramen för 
utbildningar vid yrkesteknisk högskola, högskola och universitet. 

• BIM Akademin har ett syfte att samordna och utveckla utbildningar inom 
digitalisering och informationshantering för samhällsbyggande. 

• Verksam sen hösten 2016 med två till tre årliga träffar med olika tema-
områden.

• BIM Akademin har som uppgift att samla kunskapsområdena och skapa en 
gemensam plattform för att dela kunskaper och erfarenheter. 

• Kartläggning av BIM-kurser och identifiering av BIM Grunder Sverige är två 
av aktiviteterna som genomförts utöver workshops och träffar.



European Spallation Source (ESS)

BIM i forskningsinfrastrukturprojekt 



BIM i infrastrukturprojekt 



BIM-användning i Slussen-projektet



Industrialisering möjliggör och 
behöver digitalisering med BIM



gustav.jansson@ltu.se

BIM-Akademin
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Johanna Fredhsdotter Lager, 
Chef Virtual Design and Construction, NCC

Digitalisering 
Byggplatsen 



2020-12-1020

Challenges to successful digitalization in the 
construction industry

Low level of repetition –
each project starts with 

new pre-requisites

Low level of knowledge 
and experience transfer 

between projects

No mature solution or 
best practice for 

information 
management

High level of 
independence –

projects and disciplines 
run in silos

DOS Deep Dive
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The starting point…

DOS Deep Dive



2020-12-1022

Our solution

DOS Deep Dive
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Our VDC Journey

DESIGN REQUIREMENTS STANDARDIZATION & 
STRUCTURE

INFORMATION 
MANAGMENT

4 November 2020 NCC - VDC Day 2020

Orbital

DATA INFORMED NCC
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Vad görs på
byggplatsen idag?



A digitized production – right here, right now

Robots Internet of Things VR and AI

Drones Machine control Mobility



Machine Control
Efficient loadout at E02 Centralen

• Right load, every time 
• Digital, paperless follow-up of 

production
• Makes for quick decision making by 

providing the correct information, in real 
time
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Mobility
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“We think it is going to be very exciting to 
be able to work in this way using new robot 
technology. We see a number of functions 
that this ‘dog’ could have, but we are also 
open to eventually finding new areas of 
application that we haven’t yet thought of.” 

- Christina Claeson-Jonsson, Group Head of Research & 
Innovation at NCC 

The digital data robot 
retriever – for safer worksites
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VR & AI
Digital safety barriers make crane lifts safer with AI

Cameras are attached to the 
boom of the tower crane and 

collect images

A specified area under the boom 
is used to decide whether people 

and vehicles are inside or 
outside the warning area. 



4 November 2020 NCC - VDC Day 202030

VDC Performance & KPIs

Digitalisering skapar utrymme för effektivitet och 
säkerhet
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Yrkeskunskap inom bygg är minst lika viktigt
idag som tidigare

Digitala verktyg är idag lättanvända och har 
en låg tröskel för nybörjaren

Traditionella 2D-ritningar kommer att fasas
ut

Summering 

2020-12-10 DOS Deep Dive
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VRAs digitala arbete
Från kalkyl till slutbesiktning



BIM-modell

DWG kopplas till 
kalkyl

Gemensamt 
arbetssätt

Produktion

Inköpsarbete

35

Tidsplanering

VRA arbetar digitalt i sina projekt

Egenkontroll
Arbetsberedningar

TäthetskontrollerSkyddsronder

PM-Förändringar

http://www.bipkoder.se/#/


Från modell till kalkyl, 
VRA har en egenutvecklad databas för kalkylering med modell

• Alla kalkyler görs från en modell
• Vi kopplar ihop cad-filerna med 

kalkylen. 
• Detta ger oss möjlighet att snabbt ta 

fram:
• Jämförande alternativ
• Tidplan
• Prognos



Digitalt byggande

• Alla montörer arbetar uteslutande 
från 3D-modellen och ritningar i 
ipads.

• Dalux BIM-viewer eller BIM360Glue ute i 
produktion. 

• I Bluebeam kan montörerna ta mått på 
2D-pdf.

• Material tas från BOM eller mätning i 
ipad. 

• Ventilationskanaler styckas och 
beställs från modell



2D-PDF och 3D-modell
• Montören tar mått och höjder 

från sin iPad.
• Både PDF i 2D och modell i 3D är 

viktiga och det gör att montören 
kan förstå sitt montage.

• Höjdförändringar och 
dimensionsförändringar blir 
tydligare



All information finns tillgänglig alltid!

• Ritningar

• Beskrivning

• Montageanvisningar

• Arbetsberedningar

• Tillstånd

• Täthetskontroll

• PM-utskick



Digital egenkontroll

• Alla montörer gör sin egenkontroll på 
sina arbeten direkt i sin mobil.

• Projektledare administrerar 
egenkontrollerna och ser till att alla 
egenkontroller utförs.

• Alla egenkontroller laddas upp till 
beställare och besiktningsman.
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Analog Digitisering Digitalisering



Företagandet Byggprocessen Installationen Drift Erbjudandet

Vad digitaliseras?



11-25 år 100%
2-10 år 50% skapar innehåll 
2-åringar 79%
1 år 37%
0-12 mån 26%



Branschutveckling





I reda pengar…

0

5 000 000

10 000 000

15 000 000

20 000 000

25 000 000

30 000 000

35 000 000

Projektering Installation Konfiguration/Driftsättning Service och underhåll

Omsättning inom områdena...
(Genomsnitt, kr, uppskattat av kunderna)

Idag I framtiden









40%
- 40%
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Menti.com

Vad tar du med dig från idag?

Kod: 3285 1993



Tack för idag!
Välkommen på Digitalisering för yrkeslärare del 2 

Tisdag 11 maj kl. 15.00

Anmäl dig på bimalliance.se

https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/kalendarium/210511-yrkesdig2/
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