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Abstract 
The wood engineering industry has great potential for development. Today the descriptions of the 

product consists of 2D-CAD, but they only contain 50-70 % of the necessary information. Digital 

building models called “building information modeling” (BIM) have become more common in the 

building industry. Several studies indicate that BIM can reduce the project cost by 10-20 %. In this 

study BIM will be compared with 2D-CAD in order to find out if BIM can lead to increased efficiency 

and quality of the construction design. 

The study is conducted at a construction company that works with prefabricated wooden building 

elements. The method of how the company produces the 2D-CAD using AutoCAD is being explained 

trough observations. Later an investigation was made concerning the company’s possibility to design 

the construction using the BIM tool, Revit. Finally a comparison to examine the two different 

methods was made. 

Making models using BIM is more advanced than using 2D-CAD because of the added dimension and 

sometimes unexpected automatic displacement of objects. In Revit, building elements can be made 

to an assembly which creates unlimited drawing views without having to draw them one by one. 

Cutting lists can be made automatically in Revit whilst in AutoCAD they need to be manually 

calculated. Revit projects can also be exported to IFC format which enables improved collaboration.      

The conclusion is that using BIM leads to increased efficiency and quality of prefabricated wooden 

elements. 3D modeling leads to increased control. The drawings done with BIM have more 

information and collaboration is being facilitated.  However, it takes longer time to make the models 

using BIM.  
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Sammanfattning 
Träbyggnadsindustrin har stora möjligheter att utvecklas. Idag består beskrivningarna till produkten 

av 2D-ritningar och från dessa kan endast 50-70 % av informationen som behövs hämtas. Inom 

byggbranschen blir det idag vanligare med digitala modeller av byggnader kallat 

byggnadsinformationsmodeller, förkortat BIM. Flera studier pekar på att BIM kan minska 

projektkostnaderna med 10-20 %. Detta examensarbete kommer undersöka om projektering med 

BIM jämfört med 2D-CAD kan effektivisera och höja kvaliteten av träprefabricerade byggelement.  

Examensarbetet har genomförts på ett konstruktionsföretag som tar fram ritningar till 

prefabricerade byggnadselement i trä. Företagets arbetssätt att ta fram 2D-ritningar i AutoCAD har 

undersökts genom observationer vid deltagande av projekteringen. Därefter har en undersökning 

gjorts för hur projektering kan ske med BIM verktyget Revit genom studier av litteratur till 

programmet. En jämförelse har slutligen gjorts för att se skillnader mellan de två 

projekteringsmetoderna.  

Med BIM är alla ritningar beroende av varandra vilket bidrar till mindre ritningsfel. BIM-modellen kan 

ge högre informationsinnehåll i färdiga ritningar. BIM ger 3D-modeller som blir tillgängliga för alla. 

Samarbete med andra projektörer kan underlättas med BIM genom bland annat kollisionskontroller. 

Nackdelen med BIM är att modelleringen är mer tidskrävande och avancerad jämfört med 2D-CAD. 

Slutsatsen är att projektering med BIM kan effektivisera och höja kvaliteten av träprefabricerade 

byggelement. Detta genom bland annat att 3D modellering ger ökad kontroll på det som projekteras, 

färdiga ritningarna har högre informationsinnehåll och samarbete med andra projektörer kan 

underlättas.  
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Termer 
BIM – Byggnadsinformationsmodellering. 

CAD –Computer-aided design, skapande av tekniska ritningar som används inom konstruktion och 

arkitektur.  

IFC – Industry Foundation Classes, standardformat för utbyte av information mellan BIM-verktyg.  

DWG – Drawing, ett filformat.  

Element – Används som förkortning i denna rapport för prefabricerat byggnadselement i trä. 
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Förord 
Jag vill rikta ett tack till företaget Habelia som gjort denna studie möjlig genom tillgång till program 

och litteratur samt inblick i verksamheten. Jag vill även tacka min handledare vid Mittuniversitetet, 

Fredrik Hermansson, för hjälp med frågor kring examensarbetets upplägg.   
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1. Introduktion 
Effektiviteten och produktiviteten har länge varit en omtalad fråga inom byggbranschen och en ny 

global studie från KPMG visar att det fortfarande finns problem med att höja produktiviteten, 

förbättra kvaliteten och minska problemobjekten i branschen. Studien visar dock på att 

byggbranschen är positivt inställd till potentialen i ny teknik och 95 % tror att ny teknik och 

innovationer kommer förändra branschen signifikant (Armstrong et al., 2017).   

Vid industriellt träbyggande byggs moduler eller volymelement upp i industriell miljö för att sedan 

transporteras och lyftas på plats på byggarbetsplatsen. Detta göra att tillverkningen flyttas från 

väderberoende arbetsplatser till en ordnade fabriksmiljöer. Detta ger fördelar som ökad kontroll över 

processer, fördelar i tids-, kostnads- och kvalitetsplaneringen, färre ändringar samt mindre 

tilläggsarbete, materialspill, kortare byggtider och lägre kostnader. Konsulter och 

underentreprenörer kan också integreras på ett bättre sätt. Byggande i trä ger också klimatfördelar, 

en studie visar på att klimatpåverkan i byggskedet kan minskas med 40 % vid användandet av trä i 

stället för betong (Berge et al, 2017). Industriellt träbyggande kan vara en lösning på de problem som 

byggbranschen brottats med enligt en studie där industriellt träbyggande studerats (Johansson, 

2013). 

Träbyggnadsindustrin har dock stor potential att utvecklas. Industrin saknar en effektiv hantering av 

den produkt som tillverkas. Idag består beskrivningarna till produkten av 2D-ritningar och från dessa 

kan endast 50-70 % av informationen som behövs hämtas. Industriellt träbyggande kan effektiviseras 

genom informationstekniska lösningar och vidare forskning och utveckling behövs för att komma 

fram till hur dessa kan effektivisera industriellt byggande. Det finns ett behov av att studera 

samspelet mellan ett byggsystem och en informationsmodell (Johnsson et al, 2006).   

Det blir idag allt vanligare att skapa och använda digitala modeller av byggnader i stället för 

traditionella 2D-ritningar. Dessa modeller brukar kallas Byggnadsinformationsmodeller och 

arbetsprocessen kallas för Byggnadsinformationsmodellering, båda förkortat BIM. Modellerna är 

objektbaserade där objekt i modellen motsvarar objekt i verkligheten som balkar, pelare och väggar 

(BIM Alliance, u.å.). Enligt flera rapporter kan en digitalisering med BIM av ingenjörs-, konstruktions- 

och operationsprocesser spara 10-20 % av projektkostnaderna för byggnader och infrastruktur (EU 

BIM Task Group, 2017). 

I denna studie kommer BIM att undersökas vid projektering av industriellt träbyggande och jämföras 

mot de traditionell 2D-CAD. Det finns bevisligen utvecklingspotential angående projektringen och 

frågan är om BIM kan ge en mer effektiv och kvalitetssäker sådan. Det skulle i så fall ge 

träbyggnadsindustrin möjlighet att utvecklas ytterligare och därigenom hjälpa till att förbättra och 

effektivisera branschen. Genom träets miljöfördelar skulle ett högre träanvändande även bidra till ett 

mer hållbart samhällsbyggande ur miljösynpunkt. 

1.1 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka om projektering med BIM jämfört med 2D-CAD kan 

effektivisera och höja kvaliteten av träprefabricerade byggelement.  

1.2 Forskningsfråga 
Blir projekteringsprocessen av träprefabricerade byggelement effektivare och resultatet av högre 

kvalitet med BIM jämfört med 2D-CAD?  
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1.3 Avgränsningar 
Program som kommer att användas för att undersöka 2D-projekteringen är AutoCAD och vid 

undersökning av BIM kommer programmet Revit att användas. BIM-processen är vidsträckt och kan 

användas inom flera av byggprocessens skeenden från projektering till färdig byggnad. I den här 

rapporten ligger fokus på BIM för konstruktörer i byggprocessens projekteringsskede. Områden som 

kommer att jämföras är:  

 Skillnader vid modellering.  

 Enkelhet att förstå programmen.  

 Kvalitet, tolkningsbarhet och informationsinnehåll i det färdiga resultatet.  

 Tidsåtgång vid projekteringen. 
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2. Teori 

2.1 2D och BIM  
BIM är en process som används för att skapa digitala 3D-modeller av byggnader. Modellerna brukar 

kallas Byggnadsinformationsmodeller och arbetssättet för Byggnadsinformationsmodellering, därav 

förkortningen BIM. Modellerna är objektbaserade där objekt i modellen motsvarar objekt i 

verkligheten som balkar, pelare och väggar. Till dessa objekt kan information som geometri, material, 

vikt och kostnad anges. De modeller som skapas behöver inte vara av geometrisk form utan det kan 

även handla om modeller för tidsplanering, simuleringar och ekonomistyrning (BIM Alliance, u.å.).   

Vid traditionellt ritande utgörs designen av stiliserade symboler i ritningar som till exempel kan vara 

planer, elevationer och sektioner. Dessa är skapade oberoende av varandra. Med BIM-verktyg består 

designen av objekt och element med parametriska egenskaper. Utifrån modellen kan ett obegränsat 

antal vyer extraheras. Vyerna är beroende av varandra och förändringar som görs uppdateras 

automatisk överallt i projektet såsom modellvyer, ritningar, tabeller, förteckningar, planer och 

sektioner. Detta medför att revideringar som sker under projekteringen enkelt kan hanteras i och 

med att förändringar i en del automatiskt innebär förändring i alla modellens delar (Jeppsson, 2018 s. 

8-10). 

 

Skillnad mellan 2D och 3D (Krona, 2016).  

En BIM-modell gör det möjligt att simulera byggnaden och förstå hur den fungerar i en datamiljö 

innan den byggs i verkligheten. Modern teknik gör idag att BIM inte bara kan utnyttjas av 

professionella konsulter utan även av beställare, fastighetsägare m.m. utan att en specifik BIM-

applikation behövs (Graphisoft, u.å.). 

BIM innebär en förändring av arbetsflödet jämfört med 2D-CAD. Med BIM är tanken att den större 

delen av arbetet skall ske tidigare i designfasen och mindre delen arbete skall gå till framtagning av 

dokumentation som ritningar. Detta är också ett skedde där möjligheten är större att påverka ett 

projekts kostnader och design. I ett senare skede minskar denna möjlighet och kostnader för 

förändringar i projektet ökar (Marca Tects, 2018). 
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Arbetsflöde med BIM och möjligheten att påverka ett projekts kostnader och design (Marca Tects, 

2018). 

2.2 Olika dimensoner av BIM 
I BIM-sammanhang brukar man prata om BIM i flera dimensioner. 4D-BIM adderar en extra 

dimension genom att tillföra tid till modellen. Information kan läggas till objekt som ledtid, hur lång 

tid det tar att installera objektet, vilken ordning objektet skall installeras och så vidare. 

Visualiseringar om hur projektet byggs i olika sekvenser kan också göras vilket gör att de som 

planerar ett projekt kan avgöra om ett projekt byggs upp säkert, logiskt och effektivt (McPartland, 

2017).  

Vid 5D-BIM lägger man till kostnad till modellen. Det kan handla om kostnader för installation, inköp, 

driftkostnader med mera. Kostnaderna kan kopplas direkt till objekt och kalkylerare kan därför testa 

olika kostnader och se hur de påverkar totalkostnaden. Genom att koppla kostnader till tid kan 

oförutsedda utgifter spåras under ett projekt och möjliggör regelbunden kostnadsrapportering och 

budgetering för att se att projektet ligger inom projektets budget (McPartland, 2017).  

 

4D-BIM med tidsdimension och 5D-BIM med kostnad (Krona, 2016). 

https://www.thenbs.com/authors/richard-mcpartland
https://www.thenbs.com/authors/richard-mcpartland
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2.3 Revit och Autocad 
Revit är en programvara av Autodesk speciellt framtagen för att användas till BIM. I den finns 

funktioner som är skärskilt framtagna för olika discipliner så som arkitekter, mekaniker, ventilations-, 

el- och vvs-ingenjörer, konstruktörer eller byggföretag. I Revit kan byggnadskomponenter 

modelleras. System och konstruktioner kan simuleras. Utifrån Revit-modeller kan dokumentation 

genereras. Modellerna kan delas centralt vilket gör att flera användare kan arbeta med samma 

projekt samtidigt. Programmet kan exportera och importera vanligt förekommande format så som 

IFC, DWG och DGN (Autodesk, 2018a).  

AutoCAD är ett CAD-program framtaget av Autodesk med möjligheter att projektera i både 2D och 

3D. Programmet innehåller ritnings-, renderings-, antecknings-, visualiserings- och 3D- 

modelleringsverktyg (Autodesk, 2018b). 

2.4 IFC  
IFC, Industry Foundation Classes, är ett standardformat som används för att utbyta information inom 

byggprojekt. IFC kan hantera BIM-modeller med objektinformation. För kunna tillgodogöra sig 

informationen från en IFC-fil krävs inget CAD-system utan gratisapplikationer där IFC kan läsas finns. 

Detta gör att fler kan ta del av den information som ges till ett BIM-projekt. För att förenkla 

informationsutbytet mellan olika parter i ett BIM-projekt bör en BIM-modell göras med avsedda 

verktyg. Vid en IFC-export bör ett bjälklag även tolkas som ett bjälklag då det importeras i ett annat 

verktyg (Kristiansson, 2017, s. 6, 10-11).  

I ett BIM-projekt kan alla projektörsgrupper omvandla sina modeller till IFC-format. Dessa kan sedan 

föras in i gratisapplikationer som möjliggör kollisionskontroller. Exempel finns där ekonomiska 

besparingar gjorts genom att kollisioner upptäckts i projekteringen innan de sker på 

byggarbetsplatsen. På vissa byggen finns också möjlighet att ge alla som behöver tillgång till 3D-

modellen, som då blir ett komplement till ritningar. Utöver kollisionskontroller kan kontroller göras 

av byggdelars dimension som fönster, väggar, höjd på pelare med mera (Kristiansson, 2017, s. 36-37).  

2.5 Digitalisering i byggbranschen 
I en rapport gjord av den offentliga sektorn i Europa, konstateras att byggsektorn är en av de minst 

digitaliserade branscherna med konstant eller fallande produktivitet. De senaste tio åren har 

produktiviteten bara ökat med 1 %. Flera rapporter identifierar att det finns problem i 

byggbranschen rörande samarbete, teknik, forskning, utveckling och informationshantering. Detta 

resulterar i hög finansiell risk genom oförutsägbara kostnadsöverskridanden, sena leveranstider och 

oundvikliga projektändringar. Det är obestridligt att en bredare användning av teknik, digitala 

processer och automation inom byggbranschen skulle förbättra vår ekonomiska, sociala och 

miljömässiga framtid. Introduktionen av BIM är byggsektorns tillfälle för digitalisering. Enligt flera 

rapporter kan en digitalisering av ingenjörs-, konstruktions- och operationsprocesser spara 10-20 % 

av projektkostnaderna för byggnader och infrastruktur (EU BIM Task Group, 2017). 

2.6 För- och nackdelar med BIM 
En rapport från boverket visar att informationsmodeller med standardiserad uppbyggnad ger högre 

kvalitet och ökad hållbarhet på informationen. Det leder till färre fel vid projekteringen och att fler 

problem kan upptäckas i ett tidigt skede. Det underlättar även erfarenhetsåterföringen samt den 

kontinuerliga utvecklingen vilket leder till att branschens produktivitet ökar (Ekholm et.al., 2008).  
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I Storbritannien visar en studie att två tredjedelar av de som arbetat med BIM såg arbetet som en 

positiv investering. Ekonomiska besparingar kunde göras under alla steg i projektet. Besparingar 

angående konsultkostnader kan också göras då dessa kan ta fram ritningar snabbare och effektivare. 

I en intervjustudie av deltagare som använt BIM ansåg de flesta att samarbete gav de största positiva 

fördelarna (Eadie et.al., 2013).  

I en svensk studie där BIM jämförts med 2D-CAD framgår det att projekteringsprocessen i snitt är 20 

% mer effektiv och upplevs som mer stimulerande för konstruktörer. Visualiseringen i 3D gör 

kommunikationen tydligare och beslutsprocessen snabbare. Samordningen blir effektivare, 

kvaliteten högre och revideringsprocessen snabbare.  3D-visualiseringen sker automatiskt vid 

modellering i BIM och blir därför kostnadseffektiv och lättillgänglig. Enligt teknikkonsulter har 

samordningsfel minskat med 50 %. På arbetsplatsen leder BIM till snabbare 

kommunikationsprocesser vid planering och produktion. Entreprenörer på byggarbetsplatserna ser 

att ändrings- och tilläggsarbeten har minskat. Studien visar att det finns vinster för alla aktörer vid 

användandet av BIM (Jongeling, 2008).  

Utöver ekonomiska fördelar kan användning av BIM även resultera i miljöfördelar till exempel genom 

mer exakta materialbeställningar som i sin tur leder till mindre avfall (EU BIM Task Group, 2017). 

Med BIM lagras all information i en byggnadsmodell vilket innebär att informationen blir samordnad. 

Informationen kan användas till att förutsäga funktionalitet, utseende och kostnader vilket medför 

att projekt kan levereras snabbare, mer kostnadseffektivt och få mindre inverkan på miljön. Med en 

BIM-process kan analyser ske i ett tidigt skede, man kan också bättre visualisera och simulera 

utformning, prestanda och kostnad. Dokumentationen kan också göras mer korrekt och man kan 

leverera färdiga projekt på kortare tid med ekonomiska och miljömässiga vinster. Vid traditionellt 

ritande utgörs designen av stiliserade symboler i ritningar som till exempel kan vara planer, 

elevationer och sektioner. Med BIM-verktyg består designen av objekt och element med 

parametriska egenskaper. Utifrån modellen kan ett obegränsat antal vyer extraheras. Alla 

förändringar uppdateras automatisk överallt i projektet såsom modellvyer, ritningar, tabeller, 

förteckningar, planer och sektioner. Om en revidering görs i en BIM-modell sker den samtidigt i alla 

vyer av modellen, detta gör att kostnader för revidering och samordning kan reduceras genom att 

färre fel sker (Jeppsson, 2018 s. 8-10). 

Införandet av BIM medför kostnader för ett företag. Kostnader som kan tillkomma är att BIM-

program kräver datorer med högre kapacitet och även större lagringsutrymme. Utöver detta 

tillkommer bland annat kostnader för att utbilda personalen i att använda BIM-program och inlärning 

av nya arbetsmetoder. Upplärning av att förstå ett BIM-program innebär stora investeringar för ett 

företag, där inkörstiden innebär motgångar då man blir långsammare än med ett traditionellt CAD-

verktyg som man redan kan. Konsulter kan också behövas för att skräddarsy BIM till företagets 

arbetsprocess. Kostnaderna som uppstår på grund av avbrott och ineffektivitet under en 

implementeringsperiod av BIM upplevs som svåra att beräkna vid införandet programmet (Hoffer, 

2014, s. 9-10). 

2.7 Industriellt byggande i trä 
Vid industriellt träbyggande flyttas byggproduktionen från vädervarierande arbetsplatser till ordnade 

fabriksmiljöer med industriella tillverkningsprocesser. Moduler och byggelement byggs upp med hög 

prefabriceringsgrad där största hindret blir transportmöjligheter då man inte kan frakta hur stora 
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byggelement som helst. Tillverkning kan ske genom standardisering och repetition vilket medför att 

byggnader kan utvecklas systematiskt och därigenom kostnadseffektivt. Med hög prefabriceringsgrad 

kan montagetiden på arbetsplatsen reduceras till ett fåtal dagar. Som exempel kan 15-25 

normalstora lägenheter monteras på en till två veckor och därefter behövs sex till åtta veckor för 

färdigställandet med installationer och inredning. Idag finns behov av en modernisering av byggandet 

med argument som höga byggpriser, stor bostadsbrist, låg produktivitet och ohållbar klimatpåverkan. 

Industriellt träbyggande kan vara en bidragande lösning till dessa utmaningar (Johansson, 2013).  

Med industriellt träbyggande kan byggproduktionen ske med ökad processkontroll. Detta ger 

fördelar i tids-, kostnads- och kvalitetsplaneringen. Industriella byggprojekt har färre ändrings- och 

tilläggsarbeten, mindre materialspill samt att större volymer ger kostnadseffektivare processer. 

Ytterligare fördelar är att konsulter och underentreprenörer kan integreras på ett bättre sätt. 

Prefabricering av trä är konkurrenskraftigt och lönsamt, då det ger stabilare kvalitet, kortare 

byggtider och lägre kostnader. Trä är även ett förnyelsebart material som innebär klimatfördelar. En 

jämförelse av klimatbelastningen i byggskedet mellan betong och trä, visar att trä ger 40 % lägre 

klimatbelastning räknat på ett flerbostadshus (Berge et al., 2017). 

Vad gäller framtiden för träindustrin ser den ljus ut då det finns en tendens att de stora byggbolagen 

frikopplar sig från betongbranschen ägarmässigt, mycket på grund av osäkerheten vad gäller 

klimatfrågan. Samtidigt går svensk skogs- och träindustri in med stora investeringar vilket ger 

möjligheter för industriellt träbyggande (Berge et al., 2017). 

Träbyggnadsindustrin har stora möjligheter att utvecklas. Industrin saknar en effektiv hantering av 

den produkt som tillverkas. Idag består beskrivningarna till produkten av 2D-ritningar och från dessa 

kan endast 50-70 % av informationen som behövs hämtas. Industriellt träbyggande kan effektiviseras 

genom informationstekniska lösningar och vidare forskning och utveckling behövs för att komma 

fram till hur dessa kan effektivisera industriellt byggande. Det finns ett behov av att studera 

samspelet mellan ett byggsystem och en informationsmodell (Johnsson et al., 2006).   
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3 Metod  

3.1 Genomförande 
Studiens metod bygger på en fallstudie. En fallstudie beskriver ett specifikt fall som väljs med 

specifikt syfte (Höst et al., 2006 s. 33). I studien har projektering hos ett konstruktionsföretag som tar 

fram ritningar till träprefabricerade byggelement studerats. Först beskrivs projekteringsmetoden som 

används idag. Projekteringen sker idag genom 2D-ritning i AutoCad. Därefter kommer det att 

undersökas hur företaget kan projektera med BIM-verktyget Revit.  Dessa olika projekteringsmetoder 

kommer därefter att jämföras för att se för- och nackdelar med de olika metoderna.  

Arbetet började med en litteraturstudie i syfte att sätta sig in i ämnet och ta reda på tidigare resultat 

inom området. Därefter genomfördes en undersökning hur 2D-projektering i AutoCAD görs av 

företaget som studeras. Undersökningen genomfördes genom observationer som skett genom att 

delta i projekteringen av 2D-CAD. Projekteringen har skett av verkliga projekt. Under arbetets gång 

har loggbok förts och vid oklarheter angående projekteringsprocessen har frågor ställts. 

Arbetsprocessen har därefter sammanställts och redovisas i studiens resultatdel.   

Efter detta har en undersökning gjorts på hur företaget kan projektera med Revit istället för med 

AutoCAD. Företaget hade ingen tidigare erfarenhet av BIM modellering eller Revit. För att lära sig 

Revit har först läroböcker som beskriver grunderna för programmet studerats och med deras hjälp 

har grundläggande kunskap om programmet erhållits. Därefter har mer detaljerade läroböcker 

studerats. Efter detta har olika metoder testats för hur projektering av träprefabricerade element 

kan ske med Revit. Olika metoder har utvärderats i samråd med konstruktörer och tillverkare av 

byggnadselementen. Loggbok har förts kontinuerligt under arbetetsgång. Resultatet av hur 

projektering kan ske med Revit har därefter sammanställts och presenteras i studiens resultatdel.  

Utifrån de resultat som framkommit genom ovannämna undersökningar har en jämförelse gjorts, där 

de områden som jämförts är: 

 Skillnader vid modellering.  

 Enkelhet att förstå programmen.  

 Kvalitet, tolkningsbarhet och informationsinnehåll i det färdiga resultatet.  

 Tidsåtgång vid projektering. 

Företaget har valts då de idag projekterar i 2D och funderar på en övergång till BIM-modellering. Att 

se om detta kan leda till kvalitets- och effektivitetsförbättringar är därför av intresse, inte bara för 

företaget, utan också för träprefabriceringsindustrin och även byggbranschen.  

3.2 Datainsamling   
Med kvantitativ analys analyserar man kvantitativ data som sammanställs av antal och siffervärden. 

Man har ofta statistiska metoder vid denna analys form. Vid kvalitativ analys bygger analysen på ord 

och beskrivningar (Höst et al., 2006 s. 110, 114).  Studien samlar in kvalitativ data och använder sig 

därför av en kvalitativ analys där resultaten utifrån observationer och litteratur presenteras i form av 

ord, begrepp och beskrivningar.  

Som observatör kan datainsamling ske genom loggbok eller intervjuer. Det finns fyra typer av 

observatörer. Observerande deltagare, som innebär att man försöker bli så integrerad i den 
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observerade gruppen samtidigt som gruppen vet att observatören finns där. Fullständigt deltagande, 

där observatören också deltar i den observerande gruppen men däremot så talar man inte om att 

man är observatör. Deltagande observatör, döljer man inte att man är observatör men deltar heller 

inte i det observerade. Fullständig observatör, deltar inte och är också helt osynlig (Höst et al, 2006 s. 

92-93). I denna studie har observationer skett som observerande deltagare. Genom att aktivt 

deltagande i projekteringen har stor inblick och förståelse för projekteringsprocessen i 2D-CAD fåtts. 

Genom att själv utföra projekteringen blir det tydligt vilka problem och fördelar som uppstår. Hade 

inte ett aktivt deltagande i projekteringen valts blir det svårare att förstå projekteringsprocessen på 

ett lika djupt plan. Som observerande deltagare finns dock risk påverka det som observeras genom 

att tillexempel förlora en objektiv bild av det som studeras och påverkas av andras uppfattning. 

Datainsamlingen har skett genom loggbok och intervjuer.  

Intervjuer kan ha olika strukturer. Vid öppet riktade intervjuer har man olika frågeområden och 

frågor ställs i olika ordning med varierande formulering. Vid halvstrukturerad intervju har man öppet 

riktade frågor tillsammans med fasta frågor med bundna svarsalternativ. Med en strukturerad 

intervju utgår man från en enkät där man själv fyller i vad den intervjuade svarar (Höst et al., 2006 s. 

89-91).  Studien har använt sig av öppet riktade frågor. Anledningen till det är att frågor ställts under 

studiens gång då oklarheter vid 2D-projekteringen uppstått eller då olika metoder för modellering 

med Revit utvärderats.  

3.3 Litteratur 
Studiens första del består av en litteraturstudie för att bygga upp kunskap inom de områden som ska 

studeras. Denna presenteras i rapportens teoridel. Källorna har hämtats från databaser som primo, 

google schoolar och google. Vanliga sökord som använts är BIM, industriellt byggande trä, lean wood 

engeenering, Revit. Trovärdigheten i källorna har bedömts genom att kontrollera utgivaren och 

granska tillförlitligheten i informationen.  

Den utbildningslitteratur som använts för att modellera i Revit är godkänd för att användas som 

utbildningsmaterial på ett Authorized Training Center. Detta innebär att litteraturen är godkänd av 

professionella föreningar.  

3.4 Generaliserbarhet 
Generaliserbarhet handlar om att slutsatserna är generella, vilket till stor del beror på stoleken av 

urvalet. De slutsatser som dras utifrån en fallstudie är sällan generaliserbara på andra fall. Samtidigt 

om sammanhanget där man vill jämföra till påminner om den där studien genomförts, ökar 

sannolikheten att det observerade objektet beter sig liknande det nya sammanhanget (Höst et al., 

2006 s. 42). Genom att studien bygger på en fallstudie där urvalet är avgränsat till ett företag kan 

slutsatser som dras från denna rapport inte sägas vara generaliserbara och gälla för andra företag 

eller organisationer. Det är inte säkert att de slutsatser som dras gäller i en annan kontext. 

Sannolikheten är dock större att slutsatserna från denna studie kan gälla på liknande fall av 

projektering. 

Om studien hade undersökt ett större urval, hade en större generaliserbarhet kunnat uppnås. 

Studien har genomförts med begränsningen av den tid som ges till ett examensarbete, det vill säga 

15 högskolepoäng eller 400 timmar. Ett större urval hade krävt mer tid och hade därför inte varit 

möjligt inom tidsramen för detta examensarbete.   
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3.5 Validitet  
Validitet handlar om att man mäter det som är avsätt att mäta. Validering är en process för att 

säkerställa att resultaten är giltiga och står för en objektiv bild av det som observeras. Detta kan ske 

genom att föra loggbok över arbetsprocesser, tankegångar och dokumentera beslut. För att 

säkerställa resultaten utifrån observationer kan återkoppling tillämpas, vilket innebär att 

uppgiftslämnaren ger kommentarer om att observationerna motsvarar deras uppfattning (Höst et al., 

2006, s.42, 116-117).  

Validitet uppnås genom att i avgränsningar och genomförande tydligt beskriva vilka områden studien 

avser att undersöka.  

I denna studie har validering skett genom att de som observerats har fått ge kommentarer om 

huruvida författarens uppfattning från observationerna stämmer med deras bild. Loggbok har också 

förts under studiens gång. Vid framtagning av hur modellering kan ske med Revit bygger resultaten 

inte bara på teoretiska inslag utan de har även tillämpats i praktiken på verkliga projekt.  

3.6 Reliabilitet 
Reliabilitet är tillförlitligheten i datainsamlingen med hänsyn till slumpmässiga variationer. Resultatet 

skall vara samma vid upprepade mätningar, det vill säga andra skall kunna genomföra 

undersökningen och komma fram till liknande resultat. (Höst et al., 2006, s.41-42).  

För att säkerställa reliabiliteten i studien har kontinuerliga diskussioner förts med studieföretaget och 

tillverkare av byggelementen. Detta har minskat risken för egna tolkningar och slutsatser samt 

säkerställer möjligheten för andra att komma fram till liknande resultat. Den kunskapen som erhållits 

om Revit bygger på läroböcker vilka är tillgängliga för alla och möjliggör därmed att andra kan ta del 

av samma kunskap.   

3.7 Tidigare erfarenheter 
De erfarenheter författaren till detta examensarbete har inom byggbranschen kommer från 

byggingenjörsprogrammet på Mittuniversitetet i Östersund. Utöver det har författaren jobbat ett 

drygt halvår som konstruktör av bland annat träprefabricerade byggelement och då använt 

programmet AutoCAD. Ingen tidigare erfarenhet har funnits av Revit utan den kunskap som byggts 

upp om programmet har skett under de tre månader som arbete med denna studie pågått.   

3.8 Om företaget 
Det undersökta företaget tar fram konstruktionsritningar till prefabricerade byggnadselement i trä, 

men jobbar även med annat konstruktionsarbete. Elementen kan utgöras av ytterväggar, 

innerväggar, bjälklag, takkassetter m.m. Det kan röra sig om allt från småhus där 

konstruktionsritningarna omfattar den bärandekonstruktionen i hela huset till flervåningshus där 

endast utfackningsväggar tas fram.  Största beställare av ritningarna är två industritillverkare som 

även de kontaktats under arbetets gång, bland annat i frågor rörande önskemål om innehåll i 

ritningar.  
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4 Resultat 
Nedan presenteras resultat hur projektering av träprefabricerade byggnadselement i AutoCAD sker 

hos det undersökta företaget. Därefter presenteras hur projektering med BIM verktyget Revit kan 

utföras.  

4.1 2D-ritning med AutoCAD 
Som ritningsunderlag vid projektering av byggnadselementen finns arkitektritningar, 

installationsritningar samt ett beställningsunderlag från trähustillverkarna där elementuppbyggnad, 

fönsterspecifikation, husets geografiska läge, drevmån vid fönster och dörrar m.m. preciseras. 

Ritningsarbetet startar med att ladda in arkitektritningar som dwg-filer. Dessa ligger i bakgrunden 

och går att dölja eller visa.  Arkitektritningarna blir underlaget för konstruktionsritningarna. Utifrån 

dessa ritas sektioner och planritningar upp av byggnaden som används som underlag för att 

bestämma höjder, placering av konstruktionselement samt underlag till detaljritningar. 

Detaljritningarna visar anslutningar mellan väggar, bjälklag och takkassetter samt i detalj hur varje 

element är uppbyggt. 

 
Exempel på hur en arkitektritning kan se ut i AutoCAD. Denna blir grunden för ritningen och går att 

dölja eller visa.  

Vägg, bjälklags- och takelementen projekteras för att uppfylla samhällets krav på bärförmåga, 

deformationer, ljudskydd, fuktskydd, brandsäkerhet och termisk isolering.  Detaljer tas fram för att 

visa innehåll som bl.a. vägguppbyggnader, anslutningar mellan vägg och bjälklag och uppbyggnad 

runt fönster.  

När projektering av uppbyggnaden av elementen är klart läggs byggnadsdelarna ut på planritningar. 

Planritningarna omfattar varje våningsplan och individuella planritningar för väggar, bjälklag och 

takkassetter skapas. På planritningarna läggs också hänvisningar till horisontella och vertikala 

ritningsdetaljer. På planritningarna görs elementindelningar, dvs indelning av olika prefabricerade 

byggnadselement. Förutom konstruktionsdelar kan olika installationskanaler visas på planritningarna.   

Varje väggelement kompletteras med egna ritningar och kallas för elevationsritningar. Där framgår 

väggens uppbyggnad ytterligare med bland annat regelplacering, skivmått, panelmått, fönstertyp, 

pelarinnehåll, installationsdosor m.m.  
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Exempel på en elevationsritning av en vägg.  

 

4.2 Ritningsarbetet 
Ritningen i Autocad sker med linjer där varje linjetyp utgörs av ett eget lager. Olika byggnadsobjekt, 

texter, mått m.m. ritas med olika lager för att kunna skiljas åt. I Autocad syns skillnaden mellan 

lagren genom olika färger och på ritningen syns skillnad genom olika linjetjocklekar. Lagren är 

standardiserade för företaget. En del objekt är även ritade med olika mönster, så kallade hatch som 

det heter i AutoCAD.  

  
Exempel på hatch mönster. 

Företaget har även byggt upp egna mallar för exempelvis olika profiler av konstruktionsvirke, limträ 

och stål etcetera som kan tas fram genom ett kommando istället för att behöva ritas upp varje gång.  
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Exempel på en regelprofil som kan tas fram genom ett kommando.  

Ritningen görs i AutoCAD genom att använda olika verktyg, tools, som ligger i olika palletter. Innan 

något kan ritas måste ett verktyg aktiveras. När ett verktyg aktiveras finns en statusrad längst ner till 

vänster som ger tips och råd hur ett verktyg används. Vanliga verktyg som används är. 

  

Line – Används för att rita linjer.  

Move – Används för att flytta en eller flera linjer.  

Copy – Kopierar valda objekt. 

Trim – Trimmar linjer så att de möter varandra. 

Extend – Förlänger linjer mot vald linje. 

Mirror – Används för att spegla valda objekt.  

 

Sedan finns olika verktyg för måttsättning. Företaget har byggt upp egna mallar för måttsättning av 

bland annat reglar och skivmått. Måtten kan sättas ut genom klick och hamnar automatiskt på rätt 

ställe på ritningen. 

Verktyg aktiveras antingen genom att trycka på verktyget eller genom att skriva förkortningen för 

verktyget. Till exempel för att aktivera verktyget, Move, skrivs M på tangentbordet.  

4.4 Ytterväggar 
Ytterväggselementen består i normalfallet av bärande träregelstomme med mineralullisolering, gips- 

och träbaserade skivor, ångspärr, samt tomrör och montagedosor för elinstallationer och 

friskluftsventiler. Innerväggselementen består oftast av bärande träregelstomme, på ena sidan 

beklädd med gips eller träbaserade skivor. Kompletterande balkar och pelare är av stål eller limträ.  

 
Exempel på hur en yttervägg kan se ut.  
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På planritningarna visas den bärande träregelstommen samt eventuellt kompletterande pelare och 

balkar. Det är även på planritningarna som själva elementindelningen av väggarna görs. Varje 

väggelement får ett löpnummer och på planritningen syns även längden på elementen, ingående 

fönster och eventuellt pelare. På planritningarna sätts horisontal- och vertikaldetaljer ut vid varje 

elementskarv. På dessa ser man i detalj hur elementen ser ut vid skarvarna och hur de skall fästas 

med varandra. Trähustillverkarna har standarder för hur de vill att olika detaljer skall se ut beroende 

på hur deras element är uppbyggda. Detaljerna finns sparade som dwg-filer och behöver därför inte 

ritas upp varje gång utan vid mindre förändringar görs ändringar i den befintliga detaljen. Vid 

speciella projekt byggs dock nya detaljer upp. 

  
Exempel på en detaljritning.  

När planritningarna är klara börjar arbetet med att rita upp elevationer för varje enskilt väggelement. 

Elevationerna visar varje vägg sett utifrån. Elevationerna läggs på egna ritningar. Uppritningen av 

elevationerna sker genom att reglar, elementmått, horisontaldetaljer, samt elementnummer från ett 

element, kopieras från planritningarna till elevationsritningarna och blir där grunden när vyerna ritas.  

Färdiga mallar finns för hur vyerna skall se ut och används som grund vid projekteringen. På mallarna 

är bland annat ram- och regelhöjd redan utmärkt vilket gör att detta inte behöver ändras om flera 

väggar med samma höjd ritas.  

För att underlätta arbetet med fönster och dörrar görs dessa till block i AutoCAD. Detta är en 

funktion som innebär att man väljer de linjer, den text och måttsättning som tillhör ett enskilt fönster 

och gör detta till ett sammansatt block. Detta kan sedan kopieras och användas på flera ställen vilket 

är praktiskt om man har flera fönster eller dörrar av samma typ. Man behöver då inte rita upp 

samma fönster eller dörr flera gånger. Man kan också gå in i blocket och göra ändringar, dessa 

ändringar slår då igenom på alla block av samma typ. Detta är praktiskt då en fönstertyp ändras 

under projektets gång. För att veta vilket fönster, vilka pelare etcetera som skall var på elevationen 

måste man titta på planritningen.   
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Hur redovisningen ska ske skiljer sig åt beroende på vilken tillverkare som företaget tar fram ritningar 

till, men sker i grunden på samma sätt. Väggelevationerna ger information om elevationsnummer, 

regelplacering, regelhöjd, vertikala och horisontala detaljer, skivmått, panelmått, urtag, isolering, 

fönstertlittra, pelartyp m.m. Förutom horisontaldetaljer vid varje elementskarv kan även detaljer vid 

fönster, pelare m.m. redovisas. Detaljerna visar uppbyggnad, vilka skruvar som skall användas, indrag 

av skivmått, panelmått etcetera. Väggelementen skiljer sig mycket åt från projekt till projekt, saker 

som fönsterplacering, fasadmaterial, radiatorer, energikrav och dimensionerandelaster påverkar 

uppbyggnaden. Exempel på en väggelevationsritning visas i avsnitt 4.1 och bilaga 1.  

4.6 3D i AutoCAD 
Ibland ställs krav på 3D modeller i IFC-format från beställare av elementen för att kunna samgranska 

det som ritats med andra projektörer. 3D modellering kan även göras av avancerade byggelement för 

att lättare kunna kontrollera kvaliteten så att det som ritats i 2D är korrekt. Ibland vill 

trähustillverkarna ha 3D modeller av element med avancerad uppbyggnad för att lättare kunna förstå 

uppbyggnaden vid tillverkning. De fungerar som komplement till ritningar.   

3D modellerna ritas även de i AutoCAD genom att använda de färdiga ritningarna som referenser och 

utifrån de byggs former upp med linjer som sedan kan extruderas till volymer. Volymerna kan 

därefter skäras, formas och placeras på önskad plats. Ingen information kan hämtas om de objekt 

som skapas förutom vilket lager objektet tillhör.  

 
Exempel på ett väggelement i 3D med AutoCAD.  

Redovisningen av 3D modellerna kan antingen göras genom att bilder tas som läggs in på ritningar 

men kan också levereras i IFC-format. IFC-format kan göras genom att föra in 3D modellen i ett annat 
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CAD program, Archicad, som kan exportera modellen till IFC-format. Ingen information kan hämtas 

från objekten i IFC-format.   

4.7 Preliminär- och bygghandlingar  
De färdiga ritningarna som används vid tillverkningen av byggnadselementen är planritningar, 

detaljritningar, elevationsritningar och eventuellt 3D ritningar. När ritningsarbetet är klart skickas 

preliminärhandlingar i PDF format ut till projektledarna för trähustillverkarna. De granskar 

ritningarna och eventuella oklarheter och fel noteras för att sedan kunna korrigeras. Företaget gör 

också egna kontroller av ritningarna innan de görs till bygghandlingar. Vanliga fel vid granskning kan 

för väggelement vara att plan- och elevationsritning inte stämmer. Till exempel att fel elementlängd, 

fönstertyp eller pelare ritats på väggelevation.   

Innan elementen tillverkas görs mängdberäkning manuellt utifrån de färdiga ritningarna för att kunna 

beställa material och ta fram kaplistor.   

4.8 BIM med Revit 
Vid skapandet av ett nytt projekt i Revit öppnas en projektmall. I projektmallen finns förinställda 

vyer, objekt, detaljgrupper, länkar och annat som kan behövas. Denna kan på förhand modifieras och 

anpassa till företagets arbetsprocess vid projektering (Jeppsson, 2018 s. 93). Inom träprefabricering 

förekommer många liknande projekt med samma elementuppbyggnad och arbetsprocessen vid 

projektering ser väldigt lika ut.  Genom en väl uppbyggd projektmall kan man på detta sätt spara 

mycket tid då man slipper bygga upp nya inställningar för varje nytt projekt.  

Vyer som kan visas i Revit är plan-, elevations-, sektions, 3D- och perspektivvyer. Vyerna är 

grundläggande element i ett projekt och visar information från byggnadsmodellen utifrån olika 

perspektiv. Vyerna skapas automatisk baserat på den projektmall som väljs men nya vyer kan läggas 

till under projekts gång. I projektmallen kan olika vymallar skapas som definierar hur man vill att 

varje vy ska se ut. Vyegenskaper som kan ställas in i mallarna är skala, hur man vill att objekt skall 

visas, vilka objekt som skall visas, vy djup med mera (Jeppsson, 2018 s. 35, 59).   

 

Till vänster ett väggelement med panel, skivor och reglar. I bilden till höger har en vymall applicerats 

och panel och skivor har filtrerats bort.   

Våningsplan definierar höjden av byggnaden och används för att placera och redigera modellobjekt. I 

projektmallen kan förinställda våningsplan läggas in (Jeppsson, 2018 s. 98). Exempel på höjder kan 
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vara schaktningsplan, färdigt golv plan 1 och färdig golv plan 2.  Avstånden mellan planen kan sedan 

enkelt justeras beroende på höjder i aktuellt projekt.  

Vid skapandet av ett nytt projekt kan CAD-filer från arkitekter laddas in på samma sätt som i 

AutoCAD (Jeppsson, 2018 s. 109). Dessa utgör på samma sätt som vid 2D-CAD, grunden för 

modelleringen.  Stomnät kan läggas ut på ritningen och objekt kan bindas till stomnäten så att de 

flyttas om stomnätet flyttas (Jeppsson, 2018 s. 105). I Revit finns utöver stomnät referensplan, dessa 

är till för att användas som riktlinjer vid modellering (Autodesk, 2015).  

Med arkitektritningarna som underlag bestäms byggnadsobjektens positioner och för att underlätta 

utsättning av objekt och koppla dessa till referenser kan referensplan användas. Referensplan kan till 

exempel läggas i innerkant på väggar eller mellan elementskarvar. I Revit finns också möjlighet att 

låsa objekten till andra objekt. Som exempel kan en regel låsas till ett referensplan (Jeppsson, 2018 s. 

119). Detta är användbart mellan elementskarvar för att undvika oavsiktliga automatiska ändringar 

av objekt. Genom att objektet är låsta till ett referensplan är det också möjligt att flytta alla objekt 

genom att bara flytta referensplanet. Om man till exempel vill ändra längden på ett väggelement 

räcker det med att flytta referensplanen så följer objekten med och behöver därigenom inte flyttas 

ett och ett.   

   

På bilden syns ett referensplan i slutet av ett väggelement. Hänglåssymbolen visar att objekt är låsta 

till referensplanet. 

4.9 Konstruktionselement och familjer 
En byggnadsmodell skapas genom att lägga till objekt/konstruktionselement. Objekten motsvara 

olika delar av byggnaden som balkar och pelare. Liknande typer av objekt kallas för familjer i Revit 

och ett individuellt objekt för Instance. Byggnadsobjekten kan delas in i fyra olika klasser. Datum, 

som utgörs av nivåplan, stomnät och referensplan. Model, som är fysiska byggdelar. View, som är 

planvy, elevationer, sektioner och 3d vyer. Annotation, som är texter, måttsättning, littera och 
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symboler. Egenskaperna hos objekten som talar om funktion och uppbyggnad kallas parametrar. Det 

finns två typer av parametrar Type och Instance. Type parametrarna är samma för alla enheter av 

samma typ medan Instance parametrarna kontrollerar värden som gäller individuellt för varje 

element som exempel, längd och placering i modellen. Byggnadsobjekt som har samma parametrar 

kallas för familj, parametervärdena kan vara olika men antalet parametrar är samma (Jeppsson, 2018 

s. 21-23).  

En familj kan till exempel vara regelvirke och utifrån den kan enkelt olika dimensioner av regelvirke 

skapas. Parametervärden kan vara bredd och höjd och genom att gå in i familjen regelvirke kan en ny 

regeldimension skapas genom att trycka på duplicate. Därefter är det bara att skriva in namnet på 

den nya regeln och ändra bredden och höjden.  

 

 
Bild visandes en regel med parametrar b och d . Utifrån denna regel är det enkelt att skapa en ny 

regel med till exempel dimensionen 45x45.  

Vid installationen av Revit följer ett familjebibliotek med, innehållande det flesta 

konstruktionselementen. Men I Revit finns också möjlighet att skapa egna familjer med en funktion 

kallad Family Editor och denna egenskap utgör hjärtat av Revit. Om ett objekt inte finns i det 

tillhörande familjebiblioteket är det möjligt att skapa det med Family Editor. Familjer kan skapas med 

befintliga familjer som grund eller genom standard familjemallar. Det finns familjemallar speciellt 

framtagna för pelare, balkar, väggar etcetera (Jeppsson, 2018 s. 25-26). Family Editor ger företag 
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möjligheten att skapa företagsspecifika familjer med egna parametrar. Valmöjligheterna för vilka 

byggnadsobjekt som kan skapas genom Family Editor blir nästintill oändliga.  

Ett exempel på en familj som kan göras är ett sammansatt fönster av reglar, till det kan parametrar 

sättas som ramhöjd, karmbredd, karmhöjd och drevmån vilket gör att det dessa värden enkelt går att 

ändra i projektet.  

 
Exempel där en styrlistränna bestående av två reglar med ovanpåliggande plywood gjorts till en 

familj istället för enskilda familjer.  

Alla familjer finns inte i Revit vid öppnandet av ett nytt projekt utan de laddas in från 

familjebiblioteket.  Men vid skapandet av en projektmall kan man låta de vanligaste familjerna redan 

var inladdade för att slippa ladda in dessa varje gång.   

Vid ritandet av till exempel ett väggelement behöver man inte tänka på vilket lager som är aktivt som 

i AutoCAD. Mönster som ytskikt och stomskikt behöver heller inte ritas separat. Väggelementen 

tillhör kategorin väggar och har därmed de visuella tillhörande egenskaperna som hör till väggar som 

den riktiga linjetjockleken och linjefärgen. Objekt som väggar, pelare, balkar etcetera uppför sig 

också som de objekt som de tillhör, objekten är ”smarta”. Väggar kan till exempel kopplas till andra 

väggar, förankras med innertak och golv samt att det går att sätta in fönster och dörrar i dem 

(Jeppsson, 2017 s. 28). 

Dimensioneringsverktyget i Revit består av en av de mer komplexa familjerna i form av parametrar 

som går att ändra (Ascent, 2018 s. 1-15). Med hjälp av parametrarna kan man justera det mesta av 

måttsättningens utseende och man kan få en måttsättning som visas på samma sätt som på dagens 

2D-ritningar. 
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Nederst syns hur måttsättningen ser ut med standard måttsättningen som finns i Revit. Överst syns 

hur denna har modifierats till att passa företagets måttsättning av reglar för väggelevationer.  

4.10 Modellering 
Många av de verktyg som används vid modellering i Revit har samma namna och funktion som de i 

AutoCAD. Till exempel, move, copy, mirror, trim, extend etcetera. När ett verktyg väljs finns lika som i 

AutoCAD en statusrad med tips och råd om verktyget, men utöver det finns också korta filmer 

illustrerandes hur verktyget kan används. En skillnad i Revit är att när ett objekt väljs aktiveras 

automatiskt en menyflik med de verktyg som kan användas till det valda objektet. Verktyg behöver 

därför inte ”letas upp” utan finns sammalde (Jeppsson, 2018 s. 18-19).  

 

En regel är markerad och högst upp visas de verktyg som kan användas till regeln. 

När byggnadsobjekten placeras ut kopplas de till de våningsplan som bestäms vid projektets start. En 

vertikal regel kan kopplas till det övre och undre våningsplanet och detta gör att om våningshöjden 

ändras följer regeln automatisk med och samma gäller för andra byggobjekt som är kopplade till 

våningsplanet. I och med att objekten är 3 dimensionella måste man ta hänsyn till objektens läge och 

placering i ytterligare en dimension jämfört med 2D-CAD. Om objekt sätts ut i en planvy måste man 

samtidigt hålla koll på objektets läge i höjdled. Detta kan styras innan objekt läggs ut genom 

placeringsalternativ som kommer upp vid utsättning av objekt men det kan också justeras efteråt. 

Alternativ som kan väljas är till exempel vilket plan objektet skall vara kopplat till och om det skall ha 

ett offsetvärde från det kopplade planet (Jeppsson, 2018 s. 118-119). 

Objekt som ligger på samma nivå kan kopieras istället för att läggas ut ett och ett för att spara tid. 

Skivor kan läggas ut som en sammanhängande vägg och därefter delas med ett verktyg som heter 

split. Genom att dela upp väggen till verkliga skivmaterial kan man få ut kaplistor även för skivorna.  

Ingen begränsning finns i hur mycket som går att modellera i 3D av de prefabricerade elementen. I 

princip kan alla delar av byggelementen redovisas från regelstomme till skruvar.  
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4.11 Detaljer  
I Revit kan CAD-filer i DWG format importeras och redigeras. Detaljer kan ritas direkt i Revit men då 

företaget redan har ett uppbyggt bibliotek av detaljer i DWG format anses import av dessa som det 

effektivaste sättet att modellera detaljer. Lagerinformationen om objekten som laddas in behålls 

men möjlighet finns att koppla lagren till objektkategorier. Den importerade CAD filen kan delas upp i 

Revit annotationsobjekt genom ett verktyg som heter explode. Genom explode verktyget kan 

ändringar av detaljerna göras direkt i Revit. Lagren som importeras kan genom inställningar ändras 

och man kan bestämma vilka lager som skall synas samt vilken linjetjocklek, linjefärg och mönster de 

skall ha. Den importerade CAD filen kan också länkas från AutoCAD, vilket medför att ändringar kan 

göras i AutoCAD (Jeppsson, 2018 s. 287-289).  

 

En importerad detalj i Revit från AutoCAD. 

De detaljer som importeras läggs på egna vyer, kallad drafting view. För att hänvisa till detaljvyer på 

till exempel planvyer kan vy referenser läggas in som kan kopplas till detaljvyn. Genom att koppla 

dessa kan man utläsa numret på detaljvyn samt vilken ritning detaljvyn ligger på. Flyttar man 

detaljvyn till en annan ritning uppdateras automatiskt hänvisningen till rätt ritning.  Genom att klicka 

på en vy referens kommer man automatiskt till detaljvyn, detta gör att man inte behöver ”leta upp” 

detaljer utan genom att klicka på referensen kommer man direkt till den vy som detaljen ligger på 

(Jeppsson, 2018 s. 279-280).  

4.12 Mängdförteckningar 
Utifrån en byggnadsmodell i Revit kan förteckningar skapas som används till mängdberäkningar. 

Förteckningarna kan redovisa alla byggnadsobjekt som tillförts modellen och dessa kan sorteras och 

grupperas efter önskemål. Förteckningarna kan ge information som längd, vikt, volym, kostnad 

etcetera. Vid skapandet av en förteckning för till exempel pelare kan man välja vilken information 
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man vill ha som t.ex. typ av pelare, längd och antal. Därefter kan man bestämma hur informationen 

skall grupperas och sorteras (Jeppsson, 2018 s. 250-253).  

Vid skapandet av familjer kan man skapa delade parametrar som senare kan redovisas i 

förteckningar. På detta sätt kan man tillföra information om objekt efter egna önskemål (Ascent, 

2018, s. 2-53). Som exempel kan man modifiera familjen konstruktionsvirke genom att lägga till ett 

urkap i toppen vars storlek bestäms av parametrarna bredd och höjd. Genom att göra dessa 

parametrar till delade parametrar kan man då få fram höjd och bredd på urkapet i förteckningar som 

kan vara till hjälp vid kapningen av reglarna.  

Till förteckningarna kan man skapa vymallar. I dessa kan man ställa in utseendet av en förteckning 

och vid applicerandet av vymallen får förteckningen automatisk det utseende man vill ha. Detta 

sparar mycket tid vid framtagning av många liknande förteckningar.  

 

Till vänster visas en förteckning med vymall och till höger visas samma förteckning med 

standardinställningar för pelarförteckningar.  

4. 13 Skapa ritningar 
Planritningar skapas utifrån de nivåplan som görs och där kan vydjup ställas in som avgör vilka objekt 

som visas på vyn. På planritningarna kan man också välja vilka objekt som skall synas och inte genom 

att antingen dölja kategorier av objekt eller enskilda objekt. På planerna kan också detaljer, text och 

måttsättning sättas ut. Planritningarna kan sedan dras till en ritningsblankett.   

Vid skapandet av elevationsritningar och förteckningar till varje enskilt byggelement kan alla 

byggnadsdelar tillhörande elementet markeras och därefter göras till en assembly. Detta gör att alla 

objekt tillhörande elementet blir till en enhet. Utifrån assemblyn kan ritningar och förteckningar 

skapas som är avskilda från resten av projektet. Dessa skapas genom att klicka på create views och 

därefter får man upp alternativ på vilka vyer man vill skapa ritningar på, vilka förteckningar man vill 

ha och även om man vill skapa en ritningsblankett som ritningarna ska läggas på. Varje vy och 

förteckning som skapas kan kopplas till en vymall, vilket gör att vyerna och förteckningarna som 

skapas, automatiskt får det utseende som önskas (Vandezande et al., 2013, s. 845-846). När ritningar för 
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en ny assembly skall göras är de tidigare valda vyerna och vymallarna automatisk valda vilket gör att 

enbart ett klick behövs för att skapa nya ritningar.  

 
Exempel på hur det ser ut när en vy gjorts från en assembly och en vymall applicerats.  

Med Revit kan fler vyer av elementen skapas utan att extra ritningsarbete krävs. Idag ritas enbart 

elevationer av väggelement sett utifrån med alla ingående material. Med Revit kan flera ritningar 

göras där väggelementens uppbyggnad framgår från flera olika vyer.  
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Exempel på vyer som kan visas av ett väggelement. Till vänster ett väggelement sett från sidan. Till 

höger ett väggelement som visar skivor och där reglarna gjorts streckade för att skivorna lättare skall 

synas. Nederst ett väggelement sett uppifrån.  

Efter att förteckningarna och ritningarna är skapade måste måttsättning sättas ut på varje ritning 

manuellt. I Revit finns en funktion som heter tag, den gör att information om ett objekt kan hämtas 

och omvandlas till text i planer eller vyer. Till exempel kan karmhöjd, karmbredd samt littera hämtas 

från en fönsterfamilj. Det räcker med att aktivera tagverktyget och markera objektet så kommer 

informationen fram. 

 

Bilden visar en fönsterfamilj, till höger visas fönstret med text och mått som kommer upp automatiskt 

med tagfunktionen. Till vänster visas de parametrar som styr fönsterfamiljen. Förändras 

parametrarna karmbredd eller karmhöjd  ändras måttet i fönstret automatiskt.   

När vyerna är klara är det bara att dra in de ritningar man vill ha på önskad ritningsblankett. De 

färdiga ritningarna kan sedan skrivas ut i PDF format. Exempel på hur en färdig ritning av ett 

väggelement kan se ut i Revit visas i bilaga 2.     

Utöver ritningar kan hela projektet exporteras till IFC-format som kan användas vid samordning, 

kollisionskontroller, granskning samt tillverkning av elementen då oklarheter i ritningar finns. I och 

med att IFC-format kan öppnas med grattis applikationer gör det projektet tillgängligt i 3D format för 
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alla inblandade. Att exportera till IFC-format kräver inget extra arbete utan hela modellen exporteras 

genom ett klick. IFC-modellerna från Revit innehåller också mer information än IFC-modeller från 

AutoCAD. I en IFC-modell från Revit delas alla objekt upp i den konstruktionstyp de tillhör, till 

exempel vägg, pelare, balka etcetera.  

4.14 Jämförelse  
Nedan följer en jämförelse mellan projektering med 2D-CAD och BIM.  

4.14.1 Skillnader vid modellering  

Genom att man i Revit behöver ta hänsyn till ytterligare en dimension blir själva modelleringen mer 

avancerad och tidskrävande. När en regel placeras ut i planvy måste den också ställas in så den 

hamnar rätt i höjdled. Detta kräver ett annat tänkande vid modelleringen. Modelleringen i Revit 

kräver en del övning för att objekten skall kunna placeras ut rätt, snabbt och effektivt. Ritning i 

AutoCAD är lättare genom att objekten enbart består av linjer, vilka är enkla att rita och det är färre 

saker som kan gå fel.  

Vid modellering i Revit upptäcktes att objekt ibland kunde flytta sig oavsiktligt.  Till exempel kan en 

balk som ligger nära en pelare automatiskt flyttas till pelaren. Genom att detta inte är planerat blir 

balken längre än önskat vilket äventyrar kvaliteten av det som ritas. Anledningen till att detta sker är 

att objekten är smarta och uppför sig som pelare, balkar, väggar etcetera. En balk som ligger nära en 

pelare vill ansluta till pelaren. För det mesta är detta praktiskt till exempel om man ritar två väggar 

som skall bilda ett hörn så ansluter väggarna automatiskt till varandra utan att man behöver koppla 

ihop dem. Ibland skapar det dock problem och ett sätt att undvika att objekt oavsiktligt flyttas är att 

låsa objekt som har stor betydelse vilket också rekommenderas i använda böcker. Till exempel kan 

objekt vid elementsarvar låsas. I AutoCAD finns inte dessa problem då en linje aldrig ändras 

automatiskt.  

Genom att fönster och dörrar går att göra till en sammansatt familj med parametrar kan dessa 

hanteras enklare än med AutoCAD. I AutoCad måste varje regel ändras individuellt för varje ny 

fönstertyp medans det i Revit räcker med att ändra parametervärdena. Tagfunktionen I Revit gör 

även att information från objekt kan hämtas automatiskt till varje ny ritningsvy. I AutoCAD måste 

informationen om objekt skrivas individuellt på varje ny ritning vilket blir mer tidskrävande och det 

ökar risken för ritningsfel.  

Ritningsfel minskas också med Revit genom att alla ritningsvyer är beroende av varandra vilket de 

inte är i AutoCAD. Vanliga fel vid granskning av 2D-ritningar kan vara att plan- och elevationsritning 

inte stämmer genom att fel längd, fönstertyp eller pelartyp ritats. Med Revit undviks dessa fel genom 

att alla ritningsvyer är beroende av varandra.  

3D modeller ritas idag i AutoCAD över komplexa projekt för att granska att det man ritat är korrekt. 

Med Revit sker all modellering i 3D vilket gör att denna granskning sker på alla projekt. Revit bidrar 

därför till ökad kontroll och därigenom högre kvalitet på det som modelleras.  

I Revit behöver man inte tänka på vilket lager som är aktivt som i AutoCAD utan detta är kopplat till 

det objekt som används. Man kan också ställa in vilket mönster objekten skall ha vilket gör att dessa 

inte behöver fyllas i manuellt som i AutoCAD. Detta sparar tid vid modelleringen.  
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Genom funktionen att kunna importera dwg filer till Revit kan detaljer hanteras på samma sätt i Revit 

och AutoCAD. Nya detaljer behöver inte ritas upp för Revit utan de standarddetaljer som finns kan 

fortfarande användas. Väljer man att länka detaljerna från AutoCAD ritas de i AutoCAD och detaljer 

kan därigenom ritas på samma sätt. 

I AutoCAD ligger varje detalj i en egen fil som måste öppnas vid redigering, om man väljer att 

redigera detaljer i Revit är alla filer samlade i samma fil och går därigenom enklare att komma åt och 

redigera. Funktionen att kunna lägga in vyreferenser till detaljerna i Revit gör att det går snabbt att 

hitta igen detaljerna när de skall redigeras.  

I AutoCAD finns ingen begräsning av vad som kan ritas då allt ritas med linjer. Om en ny typ av 

panelprofil används är det bara att rita upp den med linjer. I Revit består konstruktionsdelarna av 

objekt i form av familjer och det krävs då att den nya panelprofilen finns som en familj. Att skapa en 

ny panelprofil är inte lika enkelt som att bara rita upp linjer av en ny profil men tack vare family 

editor som finns i Revit är det möjligt att skapa egna objekt eller familjer som inte finns i det 

tillhörande familjebiblioteket. Till objektet kan också parametrar läggas till vilket gör att objekt 

lättare kan ändras inne i projektet. Att förstå family editor och kunna göra egna familjer kräver en del 

tid men när man väl förstått det så finns i stort sett inga begränsningar för vilka familjer eller objekt 

som kan skapas. Flexibiliteten kan därför sägas vara lika stor i Revit som AutoCAD men nya objekt tar 

längre tid att skapa i Revit än vad det tar att dra linjer i AutoCAD.   

4.14.2 Enkelhet att förstå programmen 

I AutoCAD och Revit finns många liknande verktyg vilket underlättar en övergång mellan just dessa 

program. Funktionen i Revit att, när ett objekt väljs så aktiveras automatisk de verktyg som går att 

använda, gör att man snabbt hittar verktygen, samt vet vilka verktyg man kan använda och vad som 

är möjligt att göra med olika objekt. De korta filmer som visar hur verktyg används är också till hjälp. 

Detta tillsammans gör att man snabbare lära sig programmet. I AutoCAD är det svårare att få en 

snabb överblick av vilka verktyg som kan användas till vad.  

Då problem uppstått i AutoCAD har dessa lösts genom att fråga personer hos det studerade 

företaget som har god kompetens om programmet. Med Revit har inte denna möjlighet funnits utan 

problem har lösts på egen hand tack vare läroböcker och hjälpfunktioner i Revit. Med tanke på att 

ingen erfarenhet funnits om programmet innan denna studie började har mycket kunskap om 

programmet byggts upp under relativt kort tid. Detta är mycket takvare att Revit är uppbyggt på ett 

bra sätt för att underlätta en snabbare förståelse. Som exemplet ovan då verktyg som går att 

använda på ett objekt automatiskt kommer upp då objektet väljs.  

4.14.3 Kvalitet, Tolkningsbarhet och Informationsinnehåll  

Med Revit kan fler ritningar skapas från flera olika vyer utan att extra ritning krävs. För exempel på 

vyer från ett väggelement se bilaga 2. Ritningarna kan därför innehålla mer information från de 

element som projekteras.  

Vid ritning med AutoCAD skapas inte förteckningar som i Revit, detta gör att mängdberäkning måste 

ske manuellt. I Revit kan förteckningar tas fram automatiskt vilket gör att arbetet med 

mängdberäkning kan effektiviseras.  
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En modell i Revit kan exporteras till IFC-format utan att extra ritningsarbete krävs som i AutoCAD. 

Detta gör att projekt alltid kan granskas för till exempel kollisionskontroller om modeller i IFC-format 

finns från andra projektörer. Informationsinnehållet blir också högre i IFC-modeller från Revit genom 

att det framgår vilken konstruktionstyp objekten tillhör. Utöver samordning med andra projektörer 

gör IFC-modeller att projekten blir tillgängliga i 3D för alla inblandade i ett projekt genom gratis 

applikationer. 3D modellerna kan användas vid granskning eller tillverkning för att nämna några 

exempel på användningsområden. 3D modeller görs idag med AutoCAD och utifrån de tas bilder som 

läggs på ritningsblanketter och fungerar som komplement till 2D-ritningar. Revit gör att detta blir 

enklare då 3D modeller alltid skapas.  

4.14.4 Tidsåtgång  vid projektering 

Modellering i Revit är mer avancerad och tidskrävande än 2D-ritning i AutoCAD. Orsaker till det är att 

hänsyn måste tas till objektens läge även i höjdled. Fler moment kan gå fel med 3D modellering som 

till exempel att objekt hamnar fel i höjdled eller att de flyttar på sig oavsiktligt. Detta gör 

modelleringen tidskrävande. Ritningar kan efter modellering i Revit skapas fort tack vare funktionen 

att göra elementen till Assembly och därefter få ut ritningar. Måttsättningen i Revit blir dock mer 

tidskrävande än i AutoCAD genom att varje fönster och dörr måste måttsättas var för sig. I AutoCAD 

gör block funktionen att varje fönster- och dörrtyp kan innehålla måttsättning och de behöver därför 

inte måttsättas individuellt som i Revit. Tagfunktionen i Revit gör dock att text om objekt kan hämtas 

snabbt.  
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5. Diskussion 
Enligt litteraturstudien visar mycket forskning på att BIM leder till högre kvalitet och effektivitet. 

Bland annat med fördelar vad gäller samarbete, kostnader, dokumentation etcetera. Resultaten från 

studien visar även den på kvalitets- och effektivitetsförbättringar. Kvalitetsförbättringar sker med 

BIM genom att 3D modelleringen ger ökad kontroll på det som projekteras. Information kan hämtas 

automatisk från objekt genom tagfunktionen i Revit istället för att skrivas manuellt vilket gör att 

korrekt informationen alltid följer med till varje ny ritning. Ett större informationsinnehåll i form av 

fler ritningsvyer bidrar till högre informationsinnehåll av färdiga ritningar . Förteckningar gör att 

mängdberäkning kan effektivseras. Vad gäller samordning möjliggör BIM att IFC-modeller kan skapas 

på alla projekt vilket gör att bland annat kollisionskontroller kan göras. 

Enligt teorin görs 3D visualisering mer lättillgänglig genom BIM vilket även studien visar på då 

modeller i IFC-format lätt kan tas fram i Revit medan det i AutoCAD kräver extra arbete. Vyer av 

element i 3D kan också läggas in på ritningar för tydligare visualisering.  

Teorin visar på miljöfördelar med BIM genom mer korrekt materialbeställning. Med Revit kan 

förteckningar över allt material skapas och mängdberäkning behöver inte ske manuellt. 

Enligt teorin uppstår svårigheter och kostnader vid upplärning av att förstå ett nytt BIM program, 

något som också upptäcktes under studiens gång. BIM-modellering är mer avancerat än 2D-CAD och 

det krävs tid och tålamod för att lära sig modelleringen. Revit upplevdes dock som enkelt att förstå 

med en hel del smarta funktioner för att underlätta förståelsen av programmet.  

Enligt teorin visar träbyggnadsindustrin på möjligheter till utveckling då endast 50-70 % av 

informationen kan hämtas från ritningar i 2D. Det behövs också ett samspel mellan ett byggsystem 

och en informationsmodell. Med Revit ges möjlighet till att få mer information än 2D-ritningar från 

byggelementen som projekteras. Revit-modellen kan också svara för den informationsmodell som 

efterfrågas. Modellen som skapas möjliggör att informationen från konstruktionsskedet kan 

användas i ett senare skedde där tid och kostnad kan kopplas till modellen genom 4D- och 5D BIM.   

Enligt teorin skall BIM projekteringen vara snabbare. I studien har ingen vetenskaplig studie gjorts 

över tidsåtgången för de två metoderna men iakttagelser har gjorts om tidskrävande moment. 

Utifrån dessa kan det konstateras att BIM-modellering är mer avancerat och tar längre tid än 2D-CAD 

genom att objekt placeras ut istället för linjer. Dels krävs att objekten som placeras ut finns vilket 

kräver en del tid att skapa om de inte gör det sedan finns det mer som kan gå fel vid BIM-

modelleringen, till exempel att objekt hamnar på fel höjd eller ändras oavsiktligt. Hänsyn måste dock 

tas till att ingen tidigare erfarenhet funnits av modellering i Revit och hur mycket snabbare 

modelleringen kan ske med Revit är svårt att svara på utifrån den tid som denna studie pågått. Själva 

problematiken med övergången till att förstå ett nytt BIM program är något som också framgår från 

teorin.  

Sammantaget visar studiens resultat på att mer information och information med högre kvalitet kan 

fås genom BIM-modellering vilket leder till kvalitets och effektivtesförbättringar. Modellering med 

BIM tar i dagsläget längre tid än 2D-CAD men kan motiveras genom de fördelar som BIM-modellering 

innebär.   
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7. Slutsatser 

Enligt resultaten som framkommit från studien kan slutsatser dras att projektering med BIM kan 

effektivisera och höja kvaliteten av träprefabricerade byggelement. Kvalitetsförbättringar sker med 

BIM jämfört med 2D-CAD genom att 3D-modelleringen ger ökad kontroll på det som projekteras. 

Mer information kan hämtas från BIM-modellen i form av fler ritningsvyer vilket bidrar till högre 

informationsinnehåll av färdiga ritningar. Mängdförteckningar kan skapas från en BIM-modell vilket 

gör att mängdberäkningen kan effektivseras. Vid 2D-CAD uppstår ritningsfel mellan ritningar genom 

att varje ny ritning ritas oberoende av den andra. Med BIM uppstår inte dessa fel genom att alla 

ritningsvyer är beroende av varandra. Information kan också hämtas direkt från objekt i BIM-

modellen, i stället för att skrivas manuellt, vilket gör att samma information alltid följer med till varje 

ny ritning.  

BIM-modellering skapar 3D-modeller till skillnad från traditionell 2D-CAD där extraarbete krävs för 

att få fram 3D-modeller. Detta gör att alla projekt kan exporteras till IFC-format vilket gör projekt 

tillgängliga i 3D för alla inblandade. Det möjliggör också bättre samordning med andra projektörer 

genom bland annat kollisionskontroller.  

Revit och AutoCAD har många liknande verktyg som förenklar övergång mellan programmen. Revit är 

uppbyggt på ett bra sätt för att underlätta en snabbare och enklare förståelse av programmet. 

Flexibiliteten är hög i Revit tack vare Family Editor där valmöjligheterna över vilka byggnadsobjekt 

som kan skapas är stor. Att kunna lägga till egna parametrar gör också att objekt enkelt kan ändras 

inne i projekt.   

Nackdelen med BIM jämfört med 2D-CAD är tidsåtgången vid modelleringen. 2D-ritning med linjer 

går fortare och är lättare än modellering i 3D med objekt. Tidskrävande moment är bland annat att 

ställa in objekts lägen i höjdled, oavsiktliga automatiska ändringar, skapandet av nya objekt, samt 

måttsättning. BIM-modellering gör dock att man inte behöver tänka på vilket lager som är aktivt eller 

vilket mönster objekt skall ha på ritningen.   

Högre informationsinnehåll efterfrågas idag angående de produkter som tillverkas inom 

träbyggnadsindustrin och studien visar på att projektering med BIM ger mer information än de 2D-

ritningar som används i nuläget. Modellen som skapas i konstruktionsskedet möjliggör att BIM kan 

användas i byggprocessens senare skede genom att bland annat koppla tid och kostnad till modellen.  

Sammanfattningsvis kan jag konstatera att fördelarna med BIM och programmet Revit är många och 

jag ser BIM-modellering som framtiden för projektering av träprefabricerade byggelement i trä.   
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8. Förslag till fortsatta studier 
I denna studie har 3D BIM undersökts och hur BIM kan användas av konstruktörer. Det skulle också 

vara intressant att se studier hur 4D BIM, kostnad, och 5D BIM, tid, kan kopplas till modellen för att 

se hur detta kan bidra med kvalitets och effektivitetsförbättringar. Förutom ritningar och en modell i 

IFC-format skulle kalkylerare, planerare, projektledare och andra kunna använda modellen i deras 

arbete. Vidare studier behövs för att se hur detta skulle gå till och vilka fördelar det skulle kunna ge.  
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