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Sammanfattning 
Detta examensarbete handlar om förbättringsmöjligheterna av kommunikationen mellan 
entreprenören och projektören. Dagens byggbransch är under en stor förändring till BIM och 
det är då extra viktigt att kommunikationen fungerar mellan parterna så samarbetet går så 
smidigt och problemfritt som möjligt för bästa resultat. Ett förbättrat samarbete skapar en 
bättre relation mellan företagen samt kan hålla ner kostnader och tid för projektet. 

För att komma fram till det bästa resultatet på arbetet har intervjuer gjorts med både 
entreprenören samt projektören i projektet Stenkumla - Dunsjö. Entreprenören i projektet är 
Skanska och projektören är WSP. De flesta intervjuer som har gjorts har varit med 
entreprenörerna för att ta reda på vad det är de saknar. Resultatet från intervjuerna har sedan 
diskuterats med projektörerna för att se om de visste om de synpunkter som entreprenörerna 
hade och om de hade en lösning. 

Efter intervjuerna visade det sig att de flesta entreprenörerna ansåg att en pusselbit som 
saknades var utbildning, de ansåg att de inte hade fått tillräckligt med utbildning för att till 
exempel använda modellen på bästa sätt. Eftersom BIM är ett nytt arbetssätt där modellen är 
en central del ansågs denna punkt viktig. Det kom upp fler synpunkter från entreprenören där 
vissa synpunkter endast handlade om brist på kommunikation och där många handlade om 
bristen på utbildning. 

Resultatet kan leda till att företagen öppnar fler dialoger och sätter mer tid till lyssna vad som 
kan förbättras. 

 

Nyckelord: BIM. Skanska. WSP. Utbildning. Kommunikation. 
  



 
  

   

Abstract 
This degree project is about improving the possibilities of communication between the 
entrepreneur and the projector. Today's construction industry is in a major change to BIM, and 
it is therefore particularly important that the communication works between the parties as 
cooperation goes as smoothly and seamlessly as possible for best results. An enhanced 
cooperation to create a better relationship between the companies and can keep down costs 
and time to the project. 
To arrive at the best result of the study interviews with both the contractor and the designer of 
the project Stenkumla – Dunsjö were made. The major entrepreneur of the project is Skanska 
and the projector is WSP. Most of the interviews that have been done have been with 
entrepreneur to find out what they are missing. The result of the interviews have then been 
discussed with the projector to see if they knew about the comments that the entrepreneurs 
had and if they had a solution for it already. 
After the interviews it turned out that most of the entrepreneurs felt that a piece of the puzzle 
that was missing were education, they felt that they had not received sufficient education on 
how to use the model in the best way. Since BIM is a new approach in which the model is a 
central part it was considered important. It came up more comments from the entrepreneur 
where the comments only were about lack of communication where many were about the lack 
of education. 
The result can lead companies to open more dialogues and puts more time to listen to what 
can be improved. 
 
Keywords: BIM. Skanska. WSP. Education. Communication. 
 



 
  

   

Förord 
Förordet innehåller vanligtvis tack till handledare och företag men även sådant som inte står i 
rapporten kan skrivas här, exempelvis författare av rapportens olika delar. 
 
 
Ett stort tack till våra handledare Peter Svedin på WSP, Magnus Persson på Skanska och 
Göran Lindberg på Örebro Universitet som har gjort detta examensarbete möjligt samt allt 
stöd och vägledning. 
 
Vi vill även tacka alla som har ställt upp på intervjuer och delat med sig av sin kunskap: 
Daniel Alderholm 
Henrik Kusing 
Sebastian Alm 
Fredric Pettersson 
Jimmy Karlsson 
Michael Engström 
Anders Karlsson 
 
Ett stort tack till alla! 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Byggprojekteringen i Sverige håller på att utvecklas genom att gå från att göra 2D-ritningar 
till 3D-modeller som entreprenörerna kan ha i läsplattor ute på bygget. Under 2014 tog staten 
initiativet till att använda BIM till deras byggprojekt och förvaltning [F]. Trafikverket som är 
en stor statlig aktör i Sveriges anläggningsbransch har sedan 2015 krav på användningen av 
BIM i deras projekt [A]. 
 
Trafikverket som är byggherre i det här projektet har som sagt krav på att Skanska använder 
sig av BIM. Skanska är inte vana vid användandet av BIM eftersom de inte har använt det i 
större mängd tidigare. I detta projekt är det två större företag som är involverade, det ena är 
WSP som är ett analys- och teknik konsultföretag samt Skanska som är ett byggbolag. [B][C] 
Skanska har en totalentreprenad över detta projekt som är järnvägsplan Stenkumla - Dunsjö 
som är en etapp av Hallsberg - Degerön. I detta projekt är det WSP som står för 
projekteringen då de har blivit anlitade av Skanska. Godsstråket som går mellan norra och 
södra Sverige har en stor betydelse för detta projekt. som det ser ut nu är det endast ett 
enkelspår mellan Hallsberg - Degerön som har stora kapacitetsproblem. På grund av dessa 
problem får vissa av tågen ledas om så de måste transportera godset en längre sträcka som 
leder till exempel till längre transporttider och större påfrestningar på miljön. Eftersom att 
enkelspåret är fullt utnyttjat leder det till att spåret är känsligt för störningar, en mindre 
störning kan leda till stora förseningar. Med detta kommer vi in på just detta projekt som är 
etappen Stenkumla - Dunsjö. Denna etapp vill trafikverket göra om från enkelspår till 
dubbelspår, detta kommer att ske på den 13 kilometer långa sträckan.[D] WSP och Skanska är 
med på detta examensarbete för att kunna optimera deras modell så den är mer anpassad för 
entreprenörerna. Eftersom detta är ett nytt arbetssätt vill både WSP och Skanska veta vad man 
kan förbättra med modellen för att få ett bättre samarbete samt att optimera detta arbetssätt till 
senare projekt. 
 
1.2 Projekt 
När det var fastställt att detta examensarbete skulle göras med WSP samt Skanska gjordes en 
avgränsning med hjälp av Peter Svedin som är gruppchef över samhällsbyggnad på WSP och 
Magnus Persson som är projektchef över Stenkumla-Dunsjö och jobbar för Skanska. 
Avgränsningen ledde till att fokusera examensarbetet på hur WSPs BIM modell samt 
arbetssätt kunde förbättras för just entreprenören. Då detta är ett relativ nytt arbetssätt vill 
Skanska utreda vad entreprenörerna tycker om detta arbetssätt och vad som kan förbättras. 
WSP i sin tur vill dra nytta av detta examensarbete genom att få reda på vad entreprenörerna 
vill ha så de kan utveckla detta arbetssätt mer. Tack vare denna avgränsning kom parterna 
fram till att intervjuer var nödvändigt för att uppnå det resultat som eftersträvades. Efter 
ytligare ett möte med Peter Svedin samt Magnus Persson framtogs en preliminär tidsplan där 
intervjuer skulle genomföras och resultatet sedan skulle presenteras för WSP, WSP i sin tur 
skulle sedan se om de kunde förbättra/förenkla arbetssättet/modellen till entreprenörerna. 
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1.3 Syfte 
Strävan efter att saker alltid kan bli bättre gör att båda företagen vill veta vad Skanska har för 
synpunkter på modellen och arbetssättet så WSP till exempel kan anpassa modellen mer efter 
entreprenörens önskan. Detta görs för att få ett fortsatt förbättrat samarbete mellan företagen 
samt att för att hitta förbättringsmöjligheter. Skanska vill ha så stor påverkan på modellen och 
arbetssättet som de kan få och det är där examensarbetet kommer in. Examensarbetet ska ta 
fram förbättrings möjligheter som främst Skanska upplever kan uppnås med detta arbetssätt. 
WSP i sin tur vill ta nytta av detta examensarbete genom att veta just vad entreprenörerna vill 
ha så de kan utveckla detta arbetssätt mer. 
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2 Metoder och verktyg 

2.1 Metoder 
Under examensarbetet användes intervjuer av både projektörer samt entreprenörer för att hitta 
förbättringsmöjligheter med modellen & arbetssättet som skulle gynna både Skanska och 
WSP. Med denna metod kommer en bra syn på vad både entreprenörerna samt projektörerna 
anser om hur man ska gå till väga med förbättringen av modellen & arbetssättet. 

2.2 Verktyg 
Under intervjuerna har en inspelningsfunktion på mobilen använts. 
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3 Teori 

3.1 Totalentreprenad 
En totalentreprenad går ut på att byggherren endast skriver kontrakt med ett företag (se Figur 
1). Detta företag kommer sedan att ha ansvar för hela projektet, företaget ska rita, konstruera 
och bygga huset. De ansvarar även för upphandlingen och samordningen av de andra 
företagen som behövs för att genomföra byggherrens önskan. Det vill säga att det enda 
byggherren behöver göra är att ange hur huset skall se ut samt vad det ska innehålla. 
Byggherren kan göra detta genom till exempel enkla skisser och beskrivningar samt krav som 
byggherren har på husets funktioner. Efter detta är det dock bara totalentreprenören som 
avgör vilka som till exempel ska projektera projektet. Det är även företaget som bestämmer 
vilka tekniska lösningar som används till projekts byggande. [N] 
 

 
Figur 1: Total Entreprenad, Mitt bygge. 2012  
 

3.2 Projektering 
Att skapa byggnadsverk som uppfyller byggherrens krav och önskemål samt redovisa detta på 
ritningar och i beskrivningar är projektering. Entreprenören ska sedan kunna använda dessa 
bygghandlingar för att uppföra byggnadsverket som kan vara en vanlig byggnad eller 
anläggning. [L]  

3.2.1 Traditionell projektering 
Traditionell projektering har gått från att vara handritade handlingar till handlingar gjorda i 
CAD-program. Dagens projektering går från dessa CAD-ritade 2D-ritningar till BIM-
modeller men övergången har bara börjat. I den traditionella projekteringen används utskrivna 
2D-ritningar som innehåller en begränsad mängd information som till exempel mått. I den 
traditionella projekteringen görs all mängdning för hand. Det leder även till att om något 
revideras måste det räknas om. När det handlar om tidsplaner så måste även de göras separat, 
detta leder till att du inte kan ha det kopplat till dina ritningar vilket ger en sämre bild över hur 
projektet ligger till. Så när det kommer till ritningarna och modellerna i den traditionella 
projekteringen finns det inte mycket att göra med dem utan bara en liten del information finns 
att få (se Figur 2). [L] 
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Figur 2: Ritningar, IN-SIGN 
 

3.2.2 Program inom traditionell projektering 
Programmen som används inom traditionell projektering är oftast 2D-program som kan 
generera ritningar. Det finns även 3D-program som kan generera en 3D-modell men denna 
modell innehåller inte information utan används endast för att få en visuell uppfattning. 
Program som till exempel AutoCAD och Sketchup används inom den traditionella 
projekteringen.  
 
AutoCAD: Är ett vanligt program inom ingenjörsbranschen och har en version som är 
anpassad för arkitekter och konstruktörer, AutoCAD Architecture. I AutoCAD Architecture 
skapas ritningar med allt från stommar till grov inredning, förteckningar och dokumentationer 
till bygghandlingarna i byggnadsprojekt.[M] (se Figur 3) 
 

 
Figur 3: AutoCAD 
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3.2.3 BIM 
BIM står för Building Information Modelling och till skillnad från traditionell projektering 
består BIM av flera objekt som sätts samman till en modell som skall byggas. Dessa objekt 
kan till exempel vara en balk i en byggnad, dessa objekt har en geometri samt egenskaper och 
status. Geometrin beskriver objektet i den tredimensionella modellen, egenskaper kan vara till 
exempel vad för material, yta, maxbelastning eller mått som objektet har, status kan handla 
om objektet är beställt, granskat eller monterat. Information som till exempel tid och 
kostnader kan även läggas till som ger en 5D-modell (se Figur 4). Tiden kan ge information 
om var olika objekt ska befinna sig vid en viss tidpunkt. Tack vare detta kan en visuell bild 
genereras samt kan flödet av material och komponenter simuleras över tid. Modellen kan 
alltså ge en simulation över byggnationens gång med allt från hur långt bygget har kommit 
eller vad nästa steg i bygget är.  Denna 5D-modell kan även användas till utbildningssyfte där 
studenter samt arbetare kan gå igenom farligare arbetsuppgifter med mera genom modellen 
för att få en säker utbildning. En ökad säkerhet kan uppnås överlag då alla kan få en visuell 
bild på hur det skall se ut och genom det förebygga olyckor under byggets gång. [I] 5D-
modellen ger en möjlighet att visualisera och simulera kostnaderna för byggets gång. I denna 
modell ingår även maskiner vilket kostar byggen mycket pengar varje dag när den blir 
stående. Därför kan man optimera vart dessa maskiner ska vara och vad de ska göra i 
modellen. Det går även att ändra från dag till dag om det skulle visa sig att den aktuella 
tidsplanen inte följs, för att få mest nytta av maskinerna. Om BIM-modellen används fullt ut 
användes en så kallad nD BIM modell som innehåller all information om byggnaden under 
hela byggnadens livscykel. Detta ger en möjlighet att ur endast en modell kunna få fram saker 
som till exempel resursbehov, avtal, foton, underhåll och mer. 
 

 
Figur 4: BIM arbetssätt, BUILTWORLDS. 2015 
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3.2.4 Program inom BIM 
När det kommer till programmen inom BIM så handlar det om 3D-program som innehåller 
olika sorters information. Det vill säga att mer än bara pappersritningar kan genereras. En 3D-
modell kan genereras med tillhörande information som kan användas under hela byggets 
gång. I den kan man få fram en full visuell bild över hur projektet skall se ut, mängder och 
kalkyler kan räknas ut mer eller mindre automatiskt med mera. Under projektet Stenkumla-
Dunsjö har programmen OpenVR, Bently navigator mobile och Microstation används. 
 
OpenVR: 
Både Skanska och WSP använder sig av OpenVR för granskning under samordningen av 
projekteringen. OpenVR består av en öppen källkod som WSP har gjort en egen miljö i och 
använder för att på ett realistiskt sätt visa det tänkta projektet. I OpenVR är det möjligt att röra 
sig fritt samt att dra snitt för att kunna se underliggande lager av material. Det används för att 
granska och sedan rapportera korrigeringar till projektören med bilder och kommentarer. Med 
OpenVR kan projektörer och entreprenörer diskutera lösningar och problem från olika platser 
men i samma modell.[H] (se Figur 5) 
 

 
Figur 5: Stenkumla – Dunsjö, OpenVR – modellen. 
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Bentley navigator mobile 
Detta är en app som finns på appstore. Appen skall göra det möjligt ta med sig sin BIM-
modell ut på bygget. Det är denna app som entreprenören använder sig av på plats (figur 6) 
istället för ritningar. Med denna app fås insikt i sitt projekt med en tydligare insyn i 
informationen i 3D-modellen. En omedelbar tillgång till den senaste informationen som finns 
i alla enheter. Under projekteringen hjälper Bentley navigator mobile till att samordna där till 
exempel en kollisionskontroll som kan ge en snabb lösning på problemet. När det kommer till 
konstruktion är det möjligt att utföra simuleringar samt samarbeta mellan kontor och på fältet. 
Detta ger en inblick i projekteringen som leder till snabbare problemlösning på ett område. 
När det kommer till inspektioner och underhåll kan detta program underlätta genom att 
tillgångsinformation kan fås inom ramen för 3D-modeller som i sin tur leder till högre 
säkerhet.[G] 
 

 
Figur 6: Bentley navigator mobile. 
 
Microstation 
Microstation är ett program som har alla fördelarna med det traditionella CAD. Det är möjligt 
att rita i 2D och ritningar som är nödvändiga går att generera. Utöver att alla fördelar från 
traditionella CAD ingår så anser Bentley att detta är det bästa 3D-modelleringsprogrammet 
för vilket projekt som helst oavsett komplexitet och storlek för arkitekter och konstruktörer. 
Med hjälp av Microstation kan du producera detaljerade ritningar och dokument samt rendera 
animationer.[E] (se Figur 7) 
 

 
Figur 7: Microstation  
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4  Intervjuer 
Detta examensämne var så specifikt och skräddarsytt för just WSP och Skanska. Därför finns 
det inte litteratur som täcker detta ämne specifikt. Detta gjorde att den största delen av 
informationen i detta examensarbete kommer från intervjuerna.  
 

4.1 Förberedelser: 
För att intervjuerna skulle bli så givande som möjligt pratade vi med Magnus Persson om 
vilka frågor han ansåg var relevanta då vissa av entreprenörerna hade framfört synpunkter till 
honom om detta arbetssätt. Efter att intervjufrågorna hade blivit formulerade diskuterades 
dessa frågor även med Peter Svedin och Göran Lindberg, handledare på Örebro Universitet, 
Institutionen för naturvetenskap och teknik på Örebro universitet. Han hjälpte till med att 
finslipa intervjufrågorna. Påläsning av projektet Stunkumla-Dunsjö samt arbetssättet och 
modellen utfördes för att få en bättre inblick samt kunna komma med kvalificerade 
följdfrågor under intervjuerna. 
 

4.2 Urval 
Magnus Persson, projektchef över Stenkumla-Dunsjö rekommenderade ett antal personer att 
intervjua. Peter Svedin rekommenderade Daniel Alderholm som är BIM-samordnare till 
projektet Stenkumla-Dunsjö. De personer som rekommenderades var de personer som ansågs 
nödvändiga att intervjua för detta examensarbete. 
 

4.3 Genomförande 
Under detta examensarbete har 7 personer intervjuats där alla intervjuer har varit muntliga och 
båda examensarbetarna har deltagit på samtliga intervjuer för bästa resultat. Intervjuerna 
pågick i minst 30 minuter där alla personer fick samma huvud frågor (se Bilaga I) men 
följdfrågorna var mer specifika för just personen som intervjuades. Huvudfrågorna var 
utformade som öppna frågor för att få ett så personligt svar som möjligt samt där 
följdfrågorna kunde ställas på ett personligt och givande sätt. 
Den fösta intervjun var med Daniel Aderholm och intervjun gjordes för att få en överblick på 
hur WSP ansåg att situationen var. Sedan intervjuades entreprenörerna från Skanska för att se 
vad som avvek sig från Daniel Alderholms intervju. 
 
Utrednings intervjuer påbörjades i början av april och avslutades i slutet av april. 
 
Uppföljnings intervjuer har även gjorts, Daniel Alderholm var den första som blev intervjuad. 
Under denna intervju togs det upp vad entreprenörerna hade tagit upp under sina intervjuer för 
att se om problemställningarna kunde lösas eller förklaras. 
 
Uppföljnings intervjuer påbörjades i slutet av april och avslutades i början av maj. 
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4.4 De intervjuade 
• Fredric Pettersson  Mättekniker J-väg Skanska 
• Michael Engström  Mättekniker Väg  Skanska 
• Sebastian Alm  Arbetsledare   Skanska 
• Jimmy Karlsson  Arbetsledare Bana Skanska 
• Henrik Kusing  Projekteringsledare Skanska 
• Daniel Alderholm  BIM-samordnare  WSP 
• Anders Karlsson  Arbetsledare   Skanska 
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5 Resultat 

5.1 Mättekniker, OpenVR 

5.1.1 Intervju: 
Från intervjuerna har det kommit fram att mätteknikerna använder sig av OpenVR-modellen 
för att få en överskådlig vy över projektet men även för att få fram var revideringarna är 
gjorda. Anledningen till att mätteknikerna inte använder OpenVR mer är för att datan inte är 
tillräckligt noggrann utan de får DWG-filer som är grunden i modellen och öppnar dessa i 
andra program som till exempel Geo Professional. Fredric anser att “ Man kan göra vissa 
mätningar från OpenVR-modellen men jag har ingen nytta av de för det är inte tillräckligt 
noggrant och man kan inte peka ut de punkter jag behöver mäta.” [Bilaga D]. Michael tror 
inte att han kan få ut koordinater från modellen utan han får dessa från en DWG-fil samt 
saknar pappersritningar i form av planvyer, profiler osv. 
 

5.1.2 Uppföljning: 
Koordinaterna som Michael saknar i OpenVR går att få fram enligt Daniel. Fredric menar att 
det ändå inte räcker för att den datan inte skulle vara tillräcklig utan det han behöver kan bara 
utvinnas från DWG-filerna. Pappersritningarna som Michael vill ha ska finnas i digital form i 
modellen. Tanken med modellen är att inget ska behöva skrivas ut men det går om man skulle 
vilja. 
 

5.2 Arbetsledare, OpenVR 

5.2.1 Intervju: 
När det kommer till arbetsledarna så använder de OpenVR dagligen istället för ritningar. 
Arbetsledarna går in i OpenVR och tar fram vad som skall göras härnäst med hjälp av 
modellen samt de kopplade dokumenten. De tar även fram den nödvändiga informationen ur 
OpenVR för att kunna färdigställa det som skall göras. Då OpenVR-modellen är 
bygghandlingen så innehåller den all information som finns. 

5.2.2 Uppföljning: 
Anders vill kunna ta med sig OpenVR-modellen på surfplattan och kunna kolla i den ute på 
plats hellre än att använda Bentley som är deras nuvarande alternativ. OpenVR-modellen är 
för stor för att kunna använda i en surfplatta men han tror att det kommer vara möjligt inom 
en snar framtid. “citat”. Arbetsledarna brukar skriva ut skärmdumpar och ritningar så de kan 
ta med sig ut på plats och rita på ritningarna och sedan lämna kvar. 

5.3 Revidering 

5.3.1 Intervju: 
När en revidering har gjorts så måste mätteknikerna göra om mätningarna på den reviderade 
platsen. Fredric anser att när en revidering är gjord så är projektörerna dåliga på att visa vart 
exakt revideringen är utförd vilket gör att Fredric får mäta mer än vad som egentligen behövs 
för att vara säker på att han får med allt.  
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5.3.2 Uppföljning: 
Daniel demonstrerade hur de förändrade detaljerna i en revidering hittas. När det har kommit 
en revidering så ska den berörda öppna den gamla och nya ritningen. Då ska hen tända och 
släcka ritningarna och se med egna ögon vad som förändras. I traditionell projektering så har 
man vid en revidering gjort ett streckat moln runt den förändrade delen på ritningen ett så 
kallat revideringsmoln. 
 

5.4 Tung modell 

5.4.1 Intervju: 
Alla är överens, från projektörer till entreprenörer att OpenVR-modellen är svårarbetad för 
datorerna. Modellen som är ca 14 GB stor fick till exempel Fredrics dator att hänga sig när 
han skulle visa hur modellen såg ut. Anders säger ” Den borde inte gå så trögt för den har inte 
så otroligt bra grafik. Jag tror det har åkt med för mycket data.”[Bilaga H]. 

5.4.2 Uppföljning: 
Anledningen till att modellen är så tung är för att datorernas prestanda hos båda WSP och 
Skanska är sämre än vad som behövs för att OpenVR ska gå flytande i detta projekt. Daniel 
anser dock att WSP har bättre datorer än Skanska då programmet flyter på bättre hos dem 
“Datorerna är dyra men inte tillräckligt bra”[Bilaga G]. Det diskuterades om möjligheten att 
dela upp modellen till mindre etapper för att istället få flera mindre filer. Då kom Daniel fram 
till att det är terrängmodellerna som tar mest plats och att de på WSP som programmerar 
OpenVR måste optimera dessa så att de inte tar lika stor plats. WSP började ta bort de gamla 
terrängmodellerna och då gick modellen från 14 GB till ca 10 GB. Han anser också att det är 
en viktig funktion i projektet att kunna se hela modellen under projektets gång så att dela upp 
den i mindre etapper är inte ett alternativ. 
 

5.5 Bentley Navigator Mobile 

5.5.1 Intervju: 
När det kommer till Bentley Navigator Mobile är det inte någon av mätteknikerna eller 
arbetsledarna som egentligen använder det. De anser att OpenVR räcker och om man skulle 
glömma något till platsen finns det alltid någon där som har tillgång till Bentley Navigator 
Mobile. Sebastian använde i början av projektet Bentley Navigator Mobile men har mer eller 
mindre slutat för att han har svårt att se var han befinner sig i modellen. Han saknar en blå 
prick som finns i till exempel Google Maps. “Om jag har ipaden med mig ute och går så ser 
jag inte vart jag är, det är därför jag inte använder det så mycket.”[Bilaga C].   
 

5.5.2 Uppföljning: 
Daniel berättade om deras nuvarande funktion för lokalisering i programmet. När knappen för 
positionering används så zoomas bilden in och centrerar platsen där surfplatta befinner sig på, 
dock visas ingen exakt markering som i till exempel Google Maps. Han har varit i kontakt 
med Bentley tidigare i projektet om förändringar men har inte hört något om det har åtgärdats. 
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5.6 Kabelränna 

5.6.1 Intervju: 
Sebastian berättar också att Skanska har fått schakta ur en ränna med en bredd på åtta cm djup 
och femton km lång ur förstärkningslagret för att kabelrännan var för hög. Detta upptäcktes 
försent då allt material var inköpt och arbetet redan var igång så ingen korrigering blev gjord. 
Även Sebastian känner att han skulle behöva mer utbildning i programmen för att kunna 
nyttja programmen till fullo. 
 

5.6.2 Uppföljning 
Kabelrännorna som var för stora var inte projekterade av WSP utan av ett annat företag som 
heter Goodtech. 
 
 

5.7 Vägtrumma 

5.7.1 Intervju: 
Henrik berättade om ett träskområde där WSP hade projekterat en väg i närheten med 
längsgående dike. Efter ett möte med länsstyrelsen kom de fram till att ett nytt dike intill 
vägen inte fick grävas och då togs diket bort. Väl ute på plats så upptäcktes det att en 
vägtrumma som utan det borttagna diket inte har någon funktion, fortfarande låg kvar i 
modellen.  
 

5.7.2 Uppföljning: 
Vägtrumman som inte hade projekterats bort berodde på att det var WSPs projektörer i 
Sundsvall som till en början hade ansvaret för trummorna och vägarna med diken men efter 
brist på tid lämnade över ansvaret för trummorna till Daniel. När dikena med trumman skulle 
tas bort så tog projektörerna i Sundsvall bort dikena men trumman låg kvar i Daniels modell 
som aldrig fick reda på att diket tagits bort och ännu mindre att trumman skulle bort. 

5.8 Utbildning 

5.8.1 Intervju: 
De som använder sig av OpenVR på Skanska fick i början av projektet en ca två timmars 
gemensam genomgång som Daniel höll i där mätteknikerna som inte använder programmet 
lika mycket som arbetsledarna känner att de har fått tillräckligt med utbildning i programmet.  
Däremot känner arbetsledarna att det skulle vara bra med en mer kontinuerlig utbildning. 
Jimmy som kom in senare i projektet som inte var med på Daniels genomgång önskar en mer 
personlig utbildning då han anser att de inte behöver kunna alla funktioner i programmet. Han 
förklarar att det skulle vara gynnsamt om en person skulle komma ut till kontoret någon dag i 
månaden (till en början i alla fall) och förklara de funderingar som användarna har. Sebastian 
“jag har inte tid till att testa mig fram, har fullt upp med att styra med alla grejer”[Bilaga C]. 
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5.8.2 Uppföljning: 
Utbildningen inom OpenVR som under hela projektet bara blev en genomgång vid början 
tycker en del borde skett fler gånger. Daniel menar att det var på tal att han skulle sitta hos 
Skanska en gång i veckan under projektets gång men att det aldrig blev av. Han vet inte varför 
det inte blev av men anser själv att han hade haft tid att vara där ute, i alla fall minst en gång i 
månaden. “Tanken var att jag från början skulle vara där ute någon dag i veckan men jag vet 
inte vad som hände med det.”[Bilaga G]. 
 
 
 

5.9 Funktion i OpenVR 

5.9.1 Intervju: 
Anders upptäckte i början av projektet att han inte var nöjd med mätningsverktyget i 
OpenVR. När han skulle mäta ett objekt så var han tvungen att trycka i start och slutpunkt 
innan kan kunde se själva måttet. Det ledde till att han fick chansa om han ville veta ett 
specifikt mått tills han träffade rätt. ”Förut så behövde man kanske trycka 18 gånger innan 
man t.ex. hittade 200 meter.” [Bilaga H] 

5.9.2 Uppföljning: 
Anders tog kontakt med WSPs programmerare för OpenVR och berättade vad han saknade. 
Inom ca två månader så hade WSP uppdaterat programmet och den nya funktionen fungerade 
så att efter startpunkten tryckts in så flyter måttet på och visar den aktuella längden innan 
slutpunkten tryckts dit. På så sätt kan användaren dra slutpunkten tills han ser till exempel 200 
meter och då sätta fast den. 
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6 Diskussion 
Mätteknikerna som arbetar i samma program som de brukar göra verkar inte ha så stor nytta 
av OpenVR jämfört med arbetsledarna. Dock kan det vara en idé att WSP som skapat 
OpenVR kanske förklarar vad de tänker sig att alla yrkesgrupper förväntas använda modellen 
till. Det känns till exempel osäkert om mätteknikerna förväntas plocka koordinater och allt de 
behöver ur modellen eller om detta ska tas från DWG-filerna. Vi känner att även om Fredric 
säger att han inte kan få ut rätt saker från OpenVR så kan det vara så att bristen på utbildning i 
programmet gör att han inte vet att det han vill få fram faktiskt finns i modellen.  
 
Även om man kan tänka på flera av dessa projekteringsmissar till nästa projekt så är det svårt 
att förbereda sig inför nya projekt med nya situationer. Daniel säger bland annat att de flesta 
projekteringsmissar sker på grund av tidsbrist vilket det här projektet har präglats av på grund 
av att de hela tiden projekterat strax före att entreprenören bygger. Tidsbristen gör så att 
projektören inte hinner kontrollera och granska lika noggrant som de skulle vilja göra.  
 
Med det nuvarande systemet för revideringar så kan det vara lätt att missa någon enstaka 
detalj vilket kan få stora följder. Det är därför Fredric väljer att göra om fler mätningar än vad 
som egentligen behövs då han vill vara säker på att han verkligen får med allt. Vi tänker oss 
att man kan skapa ett system där man skulle kunna få en enkel lista på exakt vilka 
förändringar som finns i revideringen. Eller att till exempel visa visuellt exakt vad som har 
reviderats. 
 
Personerna som har intervjuats har haft en positiv inställning till modellen och arbetssättet. De 
anser att detta är rätt väg att gå, att det är framtiden som är på väg. Med detta tänk anser vi att 
det kommer bli en lättare uppgift att införa BIM mer och mer. Eftersom entreprenörerna ser 
detta steg som något positivt kommer de inte stöta bort BIM utan de kommer försöka anpassa 
sig till BIM så snabbt som möjligt. Ju fortare branschen kommer komma in i tankesättet med 
BIM desto snabbare kommer branschen att gynnas med till exempel lägre kostnader, mer 
säkerhet och mindre tid för alla projekt[J]. 
 
När vi kommer till den tunga modellen handlar det mer om hur programmerarna kan optimera 
programmet samt om projektörerna lägger in onödig information i modellen som bara tar 
plats. Man skulle kunna göra en utredning om detta för att få fram svar om varför modellen 
blir så tung. Är det för att datorerna är för dåliga, ligger det för mycket onödig information i 
modellen eller måste man optimera programmet? 
 
Under projektet Stenkumla – Dunsjö har Bentley Navigator Mobile används, men när vi 
pratar med både mätteknikerna och arbetsledarna visar det sig att de i princip inte använder 
detta program. Detta anser vi att de borde kunna göra mer, speciellt arbetsledarna då de har 
alla nödvändiga ritningar samt all nödvändig information i programmet. Så som de går 
tillväga nu är att de tittar i OpenVR och sedan mer eller mindre memorerar det som skall 
göras och sedan åker ut till platsen. Sedan om de känner att de skulle behöva se till exempel 
ritningar använder de någons surfplatta för att just titta i Bently Navigator Mobile. Vi tror det 
skulle vara lättare för arbetsledarna att se efter i OpenVR vad som skall göras men att sedan ta 
med sig en surfplatta ut till platsen och sedan visa vad som skall göras så de har all nödvändig 
information som de behöver i surfplattan.  
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Vi anser att utbildningen inom OpenVR samt Bentley Navigator Mobile är en av de viktigaste 
punkterna att jobba med eftersom de flesta som vi har intervjuat menar att de inte har fått 
tillräcklig utbildning för att känna sig bekväma i programmet. Mer utbildning inom 
programmet kommer leda till att de som arbetar med OpenVR kommer kunna göra sina 
arbetsuppgifter mer noggrant samt att de kommer behöva mindre tid för att utföra dessa. Detta 
ser vi inte som ett svårt problem att lösa, det handlar mest om att Skanska skall önska den 
hjälp de behöver och WSP skall kunna uppfylla denna önskan på bästa möjliga sätt. Vi skulle 
föreslå att man har en allmän genomgång i början av projektet och sedan finns på plats resten 
av dagen för att svara på frågor. Därefter komma en gång i veckan för att svara på 
individuella frågor och demonstrera för varje person som önskar det tills de känner sig säkra.  
 
I slutet av detta examensarbete hade vi en intervju med Anders Karlsson som var arbetsledare 
under detta projekt. Denna intervju stack ut från de andra intervjuerna med arbetsledarna och 
mätteknikerna. Under denna intervju kände vi att Anders hade mer kunnande/kände sig mer 
bekväm med OpenVR än de andra. När vi frågade om vilken utbildning han hade fått så 
visade det sig att han hade fått samma som de andra, det som skilde var att han hade tagit sig 
tiden till att testa och fråga sig fram. Han sa även att han kände sig bekväm med programmet 
och att flera tog hjälp av honom när de undrade över något. Under intervjun kände vi att han 
var mer drivande i övergången till BIM, det lät verkligen som att han ville utveckla och 
använda detta arbetssätt så mycket som möjligt. Tack vare denna intervju fick vi verkligen 
insikten i att utbildningen är en viktig punkt i övergången till BIM.  
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7 Slutsats 
Om man skulle ha mer utbildning inom programmen och arbetssättet tror vi att många 
pusselbitar skulle falla på plats. Om de som använder sig av programmen skulle vara säkrare 
skulle det troligen bli ett bättre flyt på bygget. Vi antar även att detta skulle leda till en större 
drivkraft för BIM eftersom att de som använder sig av programmen faktiskt anser att det är 
verktyg som gör deras vardag enklare. Detta kommer göra att de till slut tycker att det nya 
arbetssättet fungerar bättre än det traditionella vilket underlättar övergången till BIM. Men för 
att kunna uppnå detta måste även kommunikationen förbättras mellan entreprenörerna och 
projektörerna. Entreprenörerna måste lägga fram vad de anser skall förbättras för att 
projektörerna skall kunna göra en projektering som passar entreprenörerna så bra som möjligt.  
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Bilaga A: Intervju Daniel Alderholm 
Datum: 2016-04-05 
Befattning: BIM samordnare WSP 
P=Pontus Broberg, M=Mattias Dyrebrant, D=Daniel Alderholm 
 
P: Vad hade du för roll under projekteringen? 
 
D: I etappen Stenkumla-Dunsjö går jag som BIM-samordnare i förstahand, jag skulle hålla 
ihop modellen och sen blev det även lite projektering och sådant vid sidan om när dem bad 
om det. 
 
P: Gjorde du allt inom samordningen eller gjorde du något speciellt inom det som t.ex. 
kollisionskontroller eller mängda?  
 
D: Ja det blev lite allt möjligt men jag mängda inte, det gjorde projektörerna själva innan. 
Det var ju gjort redan innan också, vi har haft det här hela tiden ända från systemhandlingen 
med Skanska. Och nu när det blev bygghandling använde vi oss av systemhandlingen och 
justerade den i princip. Så modellen har ju funnits med från systemhandlingen, den här 
OpenVR modellen vi har använt oss av. Och sen blivit mer förfinad och mer avancerad med a 
att vi ska försöka få ihop en något ordentlig BIM-modell på en så detaljrik nivå som man kan 
göra med den modellen. 
 
M: Hur många har ni varit som har hållit på med kollisionskontroller och gjort upp modeller? 
 
D: Det är väl i princip jag. 
 
M: Det är du som har gjort det stora hela alltså 
 
D: Ja, det har ju varit min huvuduppgift, sen även kollision kontroller. Dels har vi försökt att 
göra det vid sidan om den här OpenVR-modellen med Bentley Navigator heter det. Där jag 
har satt ihop modellerna och använt en av deras kollisionskontroller men sen när det även har 
kommit in i OpenVR så har ju många sett att här är det ju fel när man bara får upp det i en 
3D-modell. Då har det blivit en manuell kollisionskontroll också inte bara ett dataprogram 
som gör det åt dem.  
 
P: Förutom Bentley-navigator vilka mer BIM-verktyg har ni använt? 
 
D: Ja det är ju främst Bentley-navigator. Det finns väl mesta dels två stycken, den ena är väl 
Naviswork och den andra är Navigator som vi har att välja emellan. Hela det här steget av 
projektet är ju projekterat i Microstation och det är Bentley som är ägarna till Microstation 
och när Bentley hade ett eget samordningsprogram så använde vi oss av det.  
 
P: Hur mycket skulle du säga att ni anpassade projekteringen efter entreprenören? 
 
 
 
 
 
D: Ja det blev nog ganska mycket tror jag, jag vet inte hur mycket jag kan svara. Jag har 
projekterat trummorna som går dels under vägarna, anslutande vägar till järnvägen även samt 



 

   

under järnvägen. Jag har inte projekterat lutningen på trummorna med vatten gång in och 
vatten gång ut utan jag har gjort själva modellen för det här, med ledningsbredd och kring 
fyllning och soliden av den här linjen som jag har fått av projektören. Där blev det att om jag 
hade gjort modellen efter VGU som det står att man ska göra (Daniel ritar och beskriver 
situationen där Skanska sa att dem ej kommer göra efter VGUs mått eftersom att deras minsta 
grävskopa är större än VGU föreslår). Dem kommer fram till att detta blev mer optimalt för 
entreprenören då dem var med och gav sin åsikt till Daniel.)  
 
M: Vet du vad för program de har på plats till sina läsplattor?  
 
D: Ja Bentley-viewer är det då, det fick jag sätta upp åt dom och visa. 
 
M: Så du hade en genomgång med dem också? 
 
D: Ja!  
 
M: Hur mycket kan de få tag på i Bentley-viewer? Kan de få tag på mängdning eller t.ex. hur 
många gånger de ska packa jorden? 
 
D: Ja packningen får de med också för där har jag gjort de här modellerna, och gjort om de 
och exporterat ut de till ett visst format som de måste ha till Bentley-viewer som man har i 
läsplattan. Imodel heter det och då får de alla lager och allting, men mängdningen får de nog 
inte ut. Vi kopplar även dokument till de här modellerna från AMA t.ex. att här ska det packas 
si och så många gånger. De hade t.ex. en väg 597 som gick bredvid och under järnvägen, där 
de fick med hela modellen och vi kopplade alla tillhörande dokument till modellen så de hade 
även de i läsplattorna, även GPS fanns men det funkade sådär. Jag tror inte jag tog med någon 
mängdförteckning. 
 
P: Det är alltså ingenting som skulle kunna saknas ute på plats i dessa läsplattor som 
programmet inte klarar av att visa? 
 
D: Nej! 
 
M: Hur lätt är det för dem att komma åt t.ex. AMA-koderna? Var det lätt för dem att hitta i 
dokumenten? 
 
D: Det var lätt om de använder sig av modellerna i läsplattan, där har de tagit fram nästan 40 
olika beskrivningar hur det är med belysning, GC-väg osv. som vi har kopplat till respektive 
del och dem dokumenten har Skanska gjort själva, där man har skrivit hur det ska packas med 
mera dem har vi sedan som sedan kopplades till modellerna i läsplattan. Skulle de börja 
använda sig av en schaktbotten t.ex. så för att göra en terrass så fanns den beskrivningen med 
i modellen. Så de behövde inte gå in i AMA-byggtjänst konton och leta själva. 
 
P: Tror du att entreprenören använder modellen fullt ut? 
 
D: Nej! Jag tror att det är någon enstaka som kanske använder det fullt ut. 
 
P: Tror du att det är på grund av brist på utbildning eller för att dem inte vill eller någon 
annan anledning? 
 



 

   

D: Dels brist på utbildning, vi har inte haft någon jättestor genomgång, inte vi ifrån WSP i 
alla fall. Men sen tror jag att det är på grund av att det är nytt, varför ska vi göra det på ett nytt 
sätt när det har funkade alla andra år, så det är säkert lite bakåtsträvande. 
 
P: Vilka funktioner tror du att de inte använder? 
 
D: Jag tror att, använder man det så använder man det till det mesta för visualisering osv. 
Sen tror jag att vissa inte använder det alls på grund av att de inte ens öppnar upp modellen. 
Så jag tror att det är antingen eller. 
 
P: Har du fått utbildning i hur man lär ut i programmet? 
 
D: Nej! 
 
M: Har ni någon på plats som är kunnig som de kan gå och fråga? 
 
D: Nej det tror jag inte, det skulle vara om någon har lärt sig. 
 
P:  Vet du vilka BIM-verktyg det använder på plats? 
 
D: Ja det är nog bara Bentley navigator mobile. 
 
M: Är dokumentet uppdelat i olika delar? 
 
D: Man delar upp i max tio dokument som t.ex. kan vara en väg. 
 
  



   

 

 
Bilaga B: Intervju Henrik Kusing  
Datum: 2016-04-14 
Befattning: projekteringsledare Skanska 
P=Pontus Broberg, M=Mattias Dyrebrant, H=Henrik Kusing 
 
P: Vad har du för Befattning? 
 
H: Projekteringsledare för Stenkumla - Dunsjö. 
 
P: Hur använder du modellen?  
 
H: Jag använder den i första hand i granskning förfaranden, när vi kikar på dem modeller 
som är framtagna. Allting läggs upp i den och sen tittar vi på hur det ser ut och sedan kopplar 
vi dokument till modellerna och försöker komma överens med trafikverket om det är rätt nivå. 
Vi har inga krav på modellnivå. I andra projekt använder man väl Naviswork och det är ju ett 
litet ben och gå åt, det är väl mer rätt modell. Här visar du ju bara modellen du kan ju inte 
jobba i den på samma sätt som i Naviswork där man kan plocka data från Naviswork. 
 
P: Vad använder du för program? 
 
H: Jag använder OpenVR som är WSP:s program. 
 
M: Så du kan inte göra något där i? (Påverka modellen) 
 
H: Jag kan titta, tända, släcka grejer och ta mig några skärmdumpar om det är någonting och 
sen skicka vidare. Vi jobbar ju lite med att lyfta upp den i molnet eller vad man nu ska säga, 
så vi ska få dubbelkommunikation så man i alla fall kan sätta noteringar som kommer upp i 
alla modeller. Den här (Henrik visar samtidigt modellen på sin dator) är sparad lokalt på min 
dator, så varje gång jag startar den kopplar den upp sig mot WSP:s server och ser om det är 
någon förändring och då tankar den hem den. Annars kan jag inte göra mycket mer än att titta 
på den (modellen). Sen ligger alla dokument som vi jobbar med i den här sliden modeller, 
textdokument och allting. Så är väl tanken att det ska vara för förr jobbade man med pärmar 
och ritningar men nu har man den här sliden istället. 
 
P: Är det första projektet du arbetar med OpenVR? 
 
H: Ja. 
 
P: Vad tycker du då är det bättre eller sämre? 
 
H: Nej jag tycker att det är åt rätt håll, det är absolut bra. Sen finns det mycket att göra och 
vidareutveckla, och det är väl fördelen med just det här programmet och WSP att 
programmerarna sitter i Stockholm och jag har direktkontakt med dem så de har möjlighet att 
ändra saker i hur programmet funkar. Om man jämför med Naviswork och jag vill få igenom 
en förändring där så är det nog tuffare kan jag tro. 
 
M: Så om du hittar någonting som inte är bra hur går du tillväga då? 
 



 
  

   

H: Vi kan åka till något ställe här, som jag tog upp det där mötet (Henrik kom direkt från ett 
möte till intervjun). 
 
M: Hur jobbigt blir det, måste du ta dig till ett möte eller räcker det med att skicka ett 
meddelande? 
 
H: Nej jag behöver inte ta det till ett möte. (Henrik visar exemplet) Det ligger ett ortofoto i 
botten här som är draperat på en terrängmodell på befintlig modell och den ligger över hela 
ytan och sen vill man klippa modellen efter för om den sticker över här så ser man inte det 
man ska bygga efter. (Henrik visar ett ställe där slänterna har blivit ändrade och han vill att 
WSP ska ändra tillbaka till hur det såg ut först) Då tar jag bara en bild här, en printscreen och 
sparar den och sedan öppnar upp den i vilket program som helst som klara av att öppna en 
JPEG-fil och sen skriver bara men i det här fallet behöver jag nästan inte skriva något och sen 
mailar jag den. Så varje måndag har vi uppdateringar av modellen. 
 
P: Vad är det som är fel nu med modellen? 
 
H: Här är det ett hål i modellen det finns ingen data alls. Förut gick slänterna/dikena här men 
sen har vi ändrat för att vi inte fick vattna av området för länsstyrelsen så vi tog bort dikena. 
Nu när den nya modellen kom in så låg den gamla klippningen kvar. (Diket ligger längs en 
väg) Vägen ligger en knapp meter över befintlig mark som är mosse/träsk. 
 
P: Var det du som upptäckte att ni inte fick ha dikena där? 
 
H: Nej, trafikverket hade ett möte med länsstyrelsen och gick igenom en massa olika saker 
och just på det här området så tyckte dem att “vi åker ut och tittar” (De kom de fram till att 
området inte fick dräneras). Och då gjorde vi om det och jag vill att dem (WSP) lägger 
tillbaka lite mark här så det ser bra ut. 
 
P: Tycker du att det finns brister i projekteringen? 
 
H: Det är svårt att svara på den frågan, vi har försökt projektera efter hur vi bygger. (Henrik 
tar upp ett sen tidigare återkommande exempel om ett för litet dike för deras skopa till 
grävmaskinen) 
 
P: Finns det några funktioner som har potential men som inte används 
 
M: Finns det någon som har kommit in och inte tycker att programmet fungerar? 
 
H: Jo den blir väldigt tung, vi fick uppdatera alla datorer för att ens kunna köra programmet. 
Jag vet inte om man kan komma ifrån det, om man nu lyfter upp det på webben man kommer 
nog behöva den typen av grafikkort ändå. Sen skulle jag vilja att den används mer av flera. 
 
P: Hur många känner du det är som använder den korrekt ute på plats? 
 
 
 
 
H: Av dem som borde använda den så är det väl ungefär hälften skulle jag säga. Det är en 
liten tröskel för vissa, vissa tycker inte ens om att öppna en dator och då har man ett motstånd 



 
  

   

direkt. Sen försöker man visa och det är aldrig någon som säger något negativt när dem väl 
ser och faktiskt får jobba med det. Vi har i alla fall en tre fyra stycken som använder det fullt 
ut varje dag, så vi har kommit någonstans men det kan alltid bli bättre. Sen är det tungt, 
hackar och är segt så är det ju inte bra. 
 
P: Känner du att du har fått rätt utbildning i programvaran för modellen? 
 
H: Ja det tycker jag, från “try and learn” (hjälpfunktion i OpenVR) och Daniel (WSP), det är 
inte så avancerat just det här, jag har inte använt det där ute (Bentley Navigator Mobile). 
 
M: Dem på plats, hur mycket hjälp har dem fått? 
 
H: Vi hade en enkel uppstartsgenomgång, det är inte avancerat som sagt. Det är möjligen 
kortkommandona som gäller att komma ihåg, men jag har en lathund med dem. 
 
P: Är det daglig rutin att folk kommer in till dig och frågar om de har några funderingar om 
modellen? 
 
H: Inte dagligen men i snitt någon gång i veckan som det är någonting stort. 
 
P: Och då brukar det vara du eller WSP som har gjort en miss? 
 
H: Det kan det vara, och sen kan de komma på något där ute som är bättre. 
 
P: Kommer du ihåg senaste situationen? 
 
H: Jo det var för två veckor sedan, området vi tittade på tidigare (borttagna dikena) där det 
låg trummor nedlagda i modellen men i och med att vi tog bort dikena så kom en in och fråga 
om vi verkligen skulle lägga dem här trummorna här. Vilket vi inte skulle göra. 
 
P: Så då hade WSP tagit bort dikena men inte tagit bort trummorna? 
 
H: Ja för de låg i en annan modell än dikena och då har man glömt bort dem. Det var bland 
annat Daniel (WSP) som hade glömt. 
  



 
  

   

 
Bilaga C: Intervju Sebastian Alm 
Datum: 2016-04-22 
Befattning: Arbetsledare Skanska 
P=Pontus Broberg, M=Mattias Dyrebrant, S=Sebastian Alm 
 
 
P: Vad har du för befattning? 
 
S: Arbetsledare för schakter och massförflyttning. 
 
P: Hur använder du modellen? 
 
S: Mest för att titta i hur det ska se ut. 
 
P: Vilket program använder du då? OpenVR eller Bentley mobile viewer? 
 
S: OpenVR använder jag mest, Bentley var bara lite i början sen har det inte blivit av. 
 
M: För på både Daniel och Henrik lät det som att ni skulle använda Bentley istället för 
ritningar? 
 
S: Jo men jag gör det inte jättemycket. 
 
M: Vet du om andra gör det då? 
 
S: Ja lite grann tror jag. Vi har inga pappersritningar så det är det vi har att vända oss till. 
 
M: Så ni använder det till så mycket ni behöver? 
 
S: Ja det kan man säga. Om man inte kan det själv så får man gå till Henrik eller någon av 
mätarna som vi har. 
 
M: Så det finns folk som kan ändå? 
 
S: Ja. 
 
P: Tycker du att det finns brister i projekteringen? 
 
S: Det gör det säkert men ja kommer inte på något konkret just nu. 
 
P: Du har inte något senaste exemplet då du fick gå och fråga Henrik eller något sådant? 
 
S: Jo det är väl dagligen eller i alla fall varje vecka. Det är väl mest småsaker, som t.ex. 
anslutningsvägar och lite sådana där grejer. 
 
M: För vi är ute efter att hitta lite problem med t.ex. Bentley att ni kanske vill ha 
pappersritningar för att… 
 



 
  

   

S: Med Bentley finns det ett problem att jag inte kan se vart jag är i modellen. Om jag har 
ipaden med mig ute och går så ser jag inte vart jag är, det är därför jag inte använder det så 
mycket. I Google Earth så får du in en blå prick på vart du står, det finns inte i Bentley och det 
saknas. En modell kan vara rätt så stor och speciellt i början, när det går mot slutet så ser jag 
med ögonen vart jag är men i början är det inte lätt att lokalisera sig. 
 
P: Finns det några funktioner som har potential men som inte används korrekt? 
 
S: Det finns nog mycket funktioner som inte jag använder massor som jag inte lärt mig. 
 
P: Varför har du inte lärt dig? 
 
S: Ja det är tidsbrist, jag har inte tid till att testa mig fram, har fullt upp med att styra med 
alla grejer. 
 
P: Men ni hade en här som hade en genomgång med er? 
 
S: Ja Daniel var här och hade en genomgång med oss i början i Bentley. 
 
M: Men det kanske inte var tillräckligt för att känna sig bekväm. 
 
S: Nej det behöver man nog ha fler gånger egentligen när det uppdateras en bit i projektet, 
inte bara precis innan. Det blir en stund nyhetens behag och sen läggs det åt sidan. Fast den är 
väldigt bra att ha med sig plattan som har allting. 
 
P: Du har inte något till exempel som känner att här har dem missat på WSP eller det har 
inte tagits med? 
 
S: Nej det är mer utbildning i programmen både OpenVR och Bentley att man skulle haft 
fler genomgångar för det är inte så många som kan, det är mätarna och Kusing (Henrik) som 
kan. Den mesta fakta finns där men sen ska man veta hur man får fram den också. 
 
M: Är det lätt att hitta dokumenten? (Kopplade till modellen) 
 
S: Både ja och nej, sen är det inte så lätt om man går på den här objektslistan. Det är inte lätt 
att veta vart allt ligger. 
 
M: Så allt kanske inte ligger på rätt plats? 
 
S: Nej, sen sitter inte jag och letar jättemycket i det där eftersom Kusing (Henrik) sitter här 
bredvid, så då frågar jag istället. 
 
M: Hur tycker du modellen funkar annars? Istället för ritning? 
 
S: Väldigt bra. 
 
P: Är det ditt första projekt med BIM-projektering? 
 
S: Ja det är det och det är mycket smidigare tycker jag. 
 



 
  

   

M: Man kanske borde ta och sätta in lite undervisning i tidsplanen, att ta två timmar någon 
gång i månaden. 
 
S: Ja det kan räcka med t.ex. två timmar i månaden till och börja med och sen behöver det 
säkert inte vara det ens en gång. Dels vart alla handlingar ligger i modellen så man hittar i 
programmet.  
 
S: Ja kom på en sak som är felprojekterat, en kabelränna. De har gjort en kanalisation och 
förstärkningslagret stämmer inte i höjd så då ha vi fått schakta ur en ränna så här djup för att 
det ska stämma med rännorna, det är en riktig projekteringsmiss. Kabelrännorna är för höga. 
Där skulle förstärkningslagret bara ha gått rakt ut så hade man lagt ut en justeringsbädd och 
då hade plockat ut rännorna uppe på där. Men nu har vi fått schakta ur åtta centimeter i en och 
halv mil. 
 
P: Som fortfarande inte är åtgärdad längre fram i projekteringen? 
 
S: Nej de är igångsatt med rännorna så det är redan försent. 
 
M: Skulle det ha gått att undvika på ett lätt sätt? 
 
S: Ja det tycker jag men det skulle ha behövts gjort i tidigt skede, mycket tidigare än när 
arbetet är igång redan och kabelrännorna redan är köpta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   

 
Bilaga D: Intervju Fredric Pettersson 
Datum 2016-04-22 
Befattning: Mättekniker Skanska 
P=Pontus Broberg, M=Mattias Dyrebrant, F=Fredric Pettersson 
 
 
P: Vad har du för befattning? 
 
F: Jag är Mättekniker. 
 
P: Hur använder du OpenVR modellen? 
 
F: Som ett överskådligt stöd skulle jag nog kalla det. Jag tar inte ut data från den utan jag får 
DWGerna som ligger i grund för modellen, så jag använder i stort sett samma sak men inte 
modellen som resten gör. 
 
P: Du använder inte Bentley något? 
 
F: Nej, i och med att jag kan öppna delarna i GEO så jag kan få ut koordinater och allt 
sådant och det är det jag är intresserad av. Sedan bryta ner det så jag kan sätta eller mäta ut 
det. 
 
M: Gör du något med modellen sen som de andra kollar på i Bentley? 
 
F: Ja delvis, vi mäter in och sen kan de ligga till grund för att man ändrar i OpenVR-
modellen. Man kan göra vissa mätningar från OpenVR-modellen men jag har ingen nytta av 
de för det är inte tillräckligt noggrant och man kan inte peka ut på de punkter jag behöver 
mäta. 
 
M: Skulle det vara lättare för dig om du kunde göra det i OpenVR, om det var tillräckligt 
noggrant? 
 
F: Ja kanske. Men just nu är den inte gjord för att plocka den sortens data. 
 
P: Tycker du att det finns brister i projekteringen? 
 
F: Ja spårgeometrin på uppspåret är en sådan här bortglömd sak som vi fick sista 
revideringen på härom dagen. Den harmonierar inte med nedspåret, uppspåret som är det spår 
vi bygger nu. Nedspåret är det befintliga och de ska ligga i nästintill samma höjd hela vägen. 
Men de upptäckte vi att så var inte fallet genom att det inte stämde när vi byggde. Sen tycker 
jag inte om revideringar för det betyder att jag får göra en massa dubbeljobb. När det kommer 
sena revideringar på saker och ting så måste jag göra om min utsättningsdata.  
De revideringar som görs är de dåliga på att meddela vad man har ändrat för någonting. Om 
man gör om någonting så vill jag veta precis vad man har ändrat på så jag kan gå in och bara 
göra om det och kanske slippa göra om hela saker. 
 
M: Kan du tänka något sätt just nu som skulle lösa problemen till kommande projekt? 
 
 



 
  

   

 
 
F: Ja man skulle önska att det var färdig projat innan vi började bygga, men i det här 
projektet så hade man så kort tid på sig att man inte hann projektera färdigt utan vi var 
tvungna att börja bygga för att hinna klart i tid fast de fortfarande projekterade. Så inne på 
WSP har man projekterat i den ordning som vi har sagt att vi vill ha saker men sedan när det 
kommer ändringar så får de göra om det och då är det vi som får lida, vi som ska utföra det.  
 
P: Känner du att du har fått rätt utbildning på OpenVR med tanke på vad du ska använda det 
till? 
 
F: Ja om inte annat hade jag kunnat få det om jag hade velat. Jag tror att det är en fantastisk 
sak att ha som bygghandling för hela projektet, för de flesta andra. Det blir en helt annan blick 
än på en vanlig planritning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   

Bilaga E: Intervju: Jimmy Karlsson 
Datum: 2016-04-21 
Befattning: Arbetsledare Skanska 
P=Pontus Broberg, M=Mattias Dyrebrant, J=Jimmy Karsson 
 
 
P: Vad har du för befattning? 
 
J: Jag är arbetsledare på mark och på bana, sen är jag biträdande blockchef på bana. Så jag 
har ganska mycket att hållas med. 
 
P: Hur använder du modellen? 
 
J: Det är ju när jag söker information, för att se hur saker ska vara när jag inte riktigt vet. 
Det är ju bra att veta, man får ju se exakt hur det ska se ut. 
 
M: Använder du det ute på plats med? 
 
J: Nej det gör jag inte, jag har inte kommit igång riktigt med det men jag skulle vilja göra 
det för det verkar ju fungera riktigt bra det med. Men jag har inte gjort det utan jag sitter vid 
datorn och tar fram uppgifter och så. 
 
M: Så det är bara OpenVR du använder? 
 
J: Ja det är det, det är den jag kör i. Men jag ska bli bättre, jag är ju en dålig användare. 
 
M: Men känns det bra i OpenVR då? 
 
J: Det känns ju bra, det är bara jag som är klantig och kan inte köra i rätt ordning. Jag kan ju 
inte allt jag har inte får lärt mig allt. Man kanske skulle få någon form av utbildning se hur det 
fungerar. Jag får ju fråga folk “hur var det man gjorde det där?” och sen nyttjar jag det inte så 
ofta och så går det en stund och sen har jag glömt bort hur man gjorde. 
 
P: Vad har du fått för utbildning? 
 
J: Ingen. 
 
P: Ingen alls? 
 
J: Nej, utan det är bara kompisar/kollegor som har lärt ut och visat. Sen har jag en liten lapp 
här om hur man styr i OpenVR det är de enda. Så det är lite klent så då. 
 
M: Det har många sagt att det inte har varit någon riktig utbildning och då blir det ju svårare. 
 
 
 
 
 
 



 
  

   

J: Utan man vet ju att sakerna finns men jag vet riktigt hur jag gör för att ta fram dem. Men 
sen ser man någon annan gör det och då frågar man hur dem gjorde och så visar dem och så 
lär man sig hur det är. Det kanske skulle vara lite mer utbildning och lite mer personligare 
utbildning eftersom att jag inte skulle behöva kunna allt som går att kunna, det är mycket 
saker som jag inte kommer att ha nytta av så om man har en sådan där stor för alla så är det 
mycket som jag inte kommer nyttja. 
 
M: Det blir ju rätt mycket onödigt. 
 
J: Ja det blir ju det, det finns ju hur mycket som helst och det är jätte bra saker men jag 
behöver absolut inte kunna allt nu. 
 
M: Men har du några synpunkter på vad som kan förbättras med modellen? 
 
J: Det är ju lite att det hackar. Men annars själva modellen är riktigt bra tycker jag. Det är ju 
framtiden. 
 
M: Skönt att tänka så i alla fall 
 
J: Jo men det är ju, det är ju alltid svårt i början när det är nytt men vilka saker. När man tar 
hit underentreprenören och dem säger “ska vi kolla ritningar” nej vi ska kolla i VR-modellen 
och då blir dem imponerade som tusan. 
 
M: Det måste ju vara mycket skönare och smidigare att ha allt på en plats. 
 
J: Ja absolut. Men förut när man skulle ha fram uppgifter så gick man ut till ritningsstället 
och plockade fram en ritning så det gick ju snabbt eftersom att man visste vilken ritning det 
var. Men här är det ju lite meck om man inte kan det men det lär man sig nog. Men det blir 
nog lättare för dem som börjar jobba nu och kommer in i detta direkt, själv har man ju gått 
genom ritningarna. 
 
P: Tycker du att det finns brister i projekteringen? 
 
J: Det kan jag väl egentligen inte tycka men det är ju vissa saker att dem inte riktigt har 
kolla på varandra i teknikgrenarna. Det sitter i vägen lite saker men VR-modellen hjälper ju 
till mycket då ser dem när dem placerar en stolpe att fasen det går ju inte för här är det ju 
redan en brunn så det är ju mycket bättre än vad det brukar vara. 
 
P: Vad känner du, hur skulle du vilja ha utbildningen då? Skulle det vara bra t.ex. om det 
fanns en som verkligen kunde programmen här som ni skulle kunna prata med? 
 
J: Ja det tycker jag, så man kan snacka med hen vad man har för problem och att hen ska ta 
någon timme att förklara det man undrar över. Så man inte har detta med en hel grupp för då 
blir man bara en i mängden och då kanske man inte ställer dem där frågorna som rör just mig. 
Eller att det kommer någon en dag och så får man en timme var att förklara vad man jobbar 
med och vilka saker man skulle behöva hjälp med. Sen kanske det är bra att gå igen i grupp i 
början men sen kan man få någon stund själv med hen där man kan visa vad man kan och sen 
att hen kan visa igen det man inte förstod. 
 
 



 
  

   

Bilaga F: Intervju Michael Engström 
Datum: 2016-04-22 
Befattning: Mättekniker Skanska 
P=Pontus Broberg, M=Mattias Dyrebrant, MI=Michael Engström 
 
 
P: Vad har du för befattning? 
 
MI: Mätningsingenjör. 
 
P: Hur använder du OpenVR-modellen? 
 
MI: Jag brukar bara titta i den men inte något aktivt. 
 
P: Tycker du att du har fått rätt utbildning anpassat för dig i OpenVR? 
 
MI: Ja vi har fått en introduktion som jag tyckte räckte. 
 
P: Tycker du att det finns brister i projekteringen? 
 
MI: Det vet jag inte riktigt, jag får en modell tilldelad från Richard. Det ända jag saknar är 
pappersritningar, planritningar på profiler och planvyer, nu är allt i modeller. 
 
P: Är det första projektet som du använder BIM?  
 
MI: Ja det är det. 
 
P: Tycker du att det känns bättre? 
 
MI: Det är både och, utvecklingen går ju framåt. 
 
P: Finns det något du skulle vilja ha i modellen som inte finns? 
 
MI: En profilritning och sen har man skivningsövergångar var och när, för nu måste jag sitta 
och mäta t.ex. när vägen börjar svänga, men det tror jag gick och få fram sa Kusing. 
 
MA: Hur mycket skulle du kunna använda modellen om vi tänker att vi skulle kunna lägga 
till någonting, en funktion? 
 
MI: Ja det ända man gör just nu är att gå in och titta i modellen men jag tror inte man kan få 
ut koordinater och allt sådant. Det får jag ifrån en Autocad-fil. Man måste få någon 
utsättningsdata ifrån OpenVR-modellen. 
(Michael är generellt osäker på vilka funktioner som finns i OpenVR) 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   

Bilaga G: Intervju Daniel Alderholm nr 2 
Datum: 2016-04-27  
Befattning: BIM samordnare WSP 
P=Pontus Broberg, M=Mattias Dyrebrant, D=Daniel Alderholm 
 
 
Uppföljning Henrik Kusing. 
Under intervjun med Henrik Kusing där han förklarade att när ett träskområde inte fick 
dräneras med nya diken så hade de tagit bort de projekterade dikena. Då hade vägtrumman 
glömts kvar av anledningen att diket och trumman låg i olika modeller och detta upptäcktes på 
plats. 
 
P: Hur kommer det sig att vägtrumman och diket låg i olika modeller när de ligger så nära 
varandra? 
 
D: Egentligen var det för att projektörerna i Sundsvall inte hade tid att göra trummodellerna. 
Så då fick jag göra det och då tog jag deras modeller och gjorde mina egna trummodeller i en 
egen modell. Därför uppdateras inte dom automatiskt med vägmodellerna som ligger i 
samordningsmodellen. 
 
P: Känner du att det går att förebygga det på något sätt? 
 
D: Nej! Det var länsstyrelsen som sa att vi inte fick göra dessa diken och då när de 
projekteras om så måste man handgripligen gå in och ta bort den där trumman. Det är väl bara 
att det aldrig blev gjort, kanske på grund av tidspress men då har det väl med planering av alla 
projekt att göra men det kanske är en helt annan fråga. 
 
Slut på uppföljning. 
 
Uppföljning från fyra intervjuer hos Skanska. 
 
P: När Sebastian Alm använder Bentley Mobile Navigator så vill han kunna se vart han 
befinner sig i modellen som man gör i t.ex. Google Maps. 
 
D: Det finns GPS-koordinater i den om man trycker så zoomar den in men det kommer inte 
upp en sådan här blå prick som i Google Maps. Så det är Bentley som måste programmera om 
det isåfall. Förmodligen så kommer det i en senare uppdatering. 
 
M: Men skulle WSP kunna skicka ett mail eller någonting med önskemål? 
 
D: Ja jag har varit på dem redan när vi höll på med det där, även pratat med en 
programutvecklare. Han kanske jag skulle ta kontakt med igen och höra hur det går med det 
där. 
 

P: Sen vill arbetsledarna som är de som verkligen använder OpenVR att de ska få mer 
utbildning då de känner att den genomgången ni hade i början inte räckte. De vill ha en mer 
kontinuerlig utbildning kanske någon timme i månaden tills de känner sig säkra i programmet. 
 



 
  

   

M: Jimmy Karlsson ville t.ex. ha en mer personlig genomgång när någon kanske står vid 
hans dator och hjälper honom, men du kanske inte ha tid att göra det en gång i månaden? 
 
D: Jo det har jag ju så klart. Tanken var att jag från början skulle vara där ute någon dag i 
veckan men jag vet inte vad som hände med det. 
 
P: Fredric tycker det är svårt att veta om man har snappat på rätt plats när man ska mäta 
något i OpenVR och litar därför inte på måtten man får ut? 
 
D: Ja det är svårt och veta om man har snappat rätt när allt är upptänt. Då kan man istället gå 
i in wireframeläget så man ser alla linjerna och då ser man lättare exakt vart man har satt 
snappen. (Daniel går in i Wireframeläget för att visa oss men har ändå svårt att snappa på rätt 
plats, den fastnar mitt i luften.) 
 
P: Kabelrännorna har projekterats för stora så de kom för högt upp vilket har gjort att de har 
fått gräva ur en ränna i ett lager hela 15 kilometerssträckan men det kanske inte är ditt 
ansvarsområde? 
 
D: Nej det är nog järnvägsprojektörernas område eller så hör kabelränna ihop med 
kanalisationen och det har Goodtech eller Antech.  
 
M: Modellen är för tung är det många som säger, hur eller har ni delat upp modellen? 
 
D: Det är en samordningsmodell. Det vi har är hela systemhandlingsskedet med alla 
ritningar och modeller, hela granskningshandlingsskedet med alla modeller och 
terrängmodeller och sedan en bygghandling på det. Sedan har vi det befintliga i det, så där är 
vi uppe på 14 GB. 
 
M: Skulle man kunna dela upp det på något sätt? 
 
D: Jo dels har vi börjat med att lyfta ur gamla terrängmodeller så vi är väl nere på ca 10 GB 
nu. Det går snabbare men det är så mycket information som fortfarande finns kvar i och det är 
främst terrängen som kostar på. Det är ett stort projekt helt enkelt. 
 
P: Men det kanske skulle vara något att tänka på då att dela upp etappen i flera olika 
etapper, om det nu är något som verkligen sinkar arbetet? 
 
M: Hur svårt skulle det vara om vi säger att vi skulle dela upp den här etappen i flera 
projekteringsetapper från A till D med en modell mellan bokstäverna? 
 
D: Jag tror mera att dem som programmerar OpenVR måste optimera terrängmodellerna än 
att ge ut flera stycken, man vill ha allt samlat i ett. 
 
M: Har ni bra datorer? 
 
D: Det går alltid att ha bättre, men vi har i alla fall mycket bättre än Skanskas. Datorerna är 
dyra men inte tillräckligt bra. 
 
M: Är modellen uppbyggd av DWG-filer? 
 



 
  

   

D: Ja! 
 
M: Så då borde han kunna få ur samma information av OpenVR-modellen som från DWG-
filerna? 
 
D: Ja! 
 
M: Fredric vill veta exakt vad som är reviderat när han får i en ny revidering. Just nu får han 
leta och göra onödigt många nya mätningar för att vara säker på att han får in allt? 
 
D: Ja på pappersform så skulle han ha fått ett moln runt platsen där något är ändrat. I 
bygghandlingen ligger de inte för där ska de inte vara reviderade, där är det en relation i 
sådana fall när man går genom de här stegen. Alla gamla modeller ska vara sparade för att 
man ska kunna se t.ex. att det där är ändrat de här datumet osv. 
 
M: Det kan vara drygt och gå in i alla och leta känner jag? 
 
D: Ja, det kan kanske vara skönare att ha ritningsmolnen med. 
 
M: Det borde man kanske kunna ha med på den gamla? 
 
D: Fast vet man att man ska använda sig av just den ritningen så kan man bara lägga dom 
ner och tända och släcka så ser man skillnaderna. 
 
P: Så man får reda på exakt vilken ritning som är ändrad? 
 
D: Ja för de ligger under mappen Förkastad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

   

Bilaga H: Intervju Andreas Karlsson 
Datum: 2016-05-12  
Befattning: Arbetsledare Skanska 
P=Pontus Broberg, M=Mattias Dyrebrant, A=Andreas Karlsson 
 
 
P: Vad har du för befattning? 
 
A: Jag är arbetsledare. 
 
P: Hur använder du OpenVR-modellen? 
 
A: Jag använder den som man normalt använder en klassisk 2D-ritning, för att se vad som 
ska göras och kunna planera mina jobb. Hur de ska göras och vad för konflikter som kan 
förekomma. 
 
P: Vad har du fått för utbildning? Har du fått samma genomgång som de andra (på Skanskas 
kontor) 
 
A: Ja precis, så jag har väl inte fått så mycket utbildning, men för mig är den väldigt logiskt 
uppbyggd. Har man någongång spelat ett dataspel så manövrerar man på samma sätt och sen 
har jag lärt mig själv, försökt och provat. Sen har man 
väl frågat någon och jag har haft kontakt med dem på WSP som matar in data och gör 
modellen och gett lite synpunkter så de har ändrat lite funktioner och lagt till några för att det 
ska bli lite mer användarvänligt.  
 
M: Är det du som har kommit med synpunkter då? 
 
A: Jag har kommit med en del synpunkter som har lett till justeringar. 
 
M: Kommer du ihåg någon? 
 
A: Ja t.ex. en mätfunktion där man kan se måttet rulla på medans man drar. Förut så behövde 
man kanske trycka 18 gånger innan man t.ex. hittade 200 meter. 
 
P: Tog det lång tid innan de fick igenom den nya funktionen? 
 
A: Jag kommer inte riktigt ihåg, det tog säkert en månad eller två. Det var väldigt tidigt i 
projektet jag tog upp det med dem. Likaså säger man till att man vill ha lite mer data inlagt så 
skickar man iväg ett mail eller pratar med Henrik Kusing hos oss så tar han kontakt med dem 
och det har fungerat bra. 
 
P: Du verkar väldigt nöjd med upplägget? 
 
A: Ja det är jag, jag tycker upplägget är jättebra. Det ända jag tycker är konstigt är att 
modellen är så tung tidmässigt går den trögt. Den borde inte gå så trögt för den har inte så 
otroligt bra grafik. Jag tror det har åkt med för mycket data. 
 
M: Vad känner du är de största fördelarna med det här arbetssättet? 
 



 
  

   

 
A: Jag tycker nog är att det är såpass lätt att se den färdiga produkten. När man har en 
klassisk 2D-ritning så måste man ha lite kunskaper i varje ritning och de är uppdelade i olika 
teknikslag men i det här så kan man se att det är två saker på samma ställe. Den kollisionen 
ser man inte så lätt i en vanlig ritning. Det tror jag är absolut största fördelen. 
 
M: Känner du att du sparar någon tid nu med OpenVR istället för att bläddra bland ritningar? 
 
A: Ja det gör jag. Jag sparar tid och jag kan göra fler saker själv t.ex. ta ut höjder i modellen 
där man kan mäta av och jämföra som jag annars hade behövt en mättekniker till.  
 
M: Hur mycket använder du Bentley Navigator Mobile? 
 
A: Ja den har jag nästan inte använt någonting.  
 
M: Det verkar inte vara någon arbetsledare eller mättekniker som använder det, vet du 
varför? Det borde vara det som ersätter ritningar på plats. 
 
A: Jag vet faktiskt inte från början när vi fick det visat för oss så var det lite upplagt på den 
där ipaden men de har inte stämt med mina arbetsuppgifter? 
 
P: Men om du inte använder Bentley, måste inte du komma ihåg allt i huvet eller skriva ner 
det och sen åka ut för att visa och instruera? 
 
A: Lite så är det väl men jag har ansvarat för lite mindre grejer som t.ex. en vägtrumma som 
ska läggas ner på ett ställe, så jag har inte så mycket hjälp av att ha med mig en terrängmodell 
ut. Jag tänker de som har mer ansvar för schakt och fyll har mer vinning utav den. Och då har 
killarna som schaktar sina egna paddor ute på plats. Jag skulle mycket hellre få in OpenVR-
modellen i paddorna.  
 
M: Ja men just är den väl för stor? 
 
A: Ja men om det gick att smidigt välja ut snitt på något vis, men det är klart att vi kommer 
dit någon gång. Det funkar att ta skärmdumpar i modellen i OpenVR-modellen och ta med sig 
så. 
 
P: Hur brukar du göra då? Stoppar du in skärmdumpen i paddan eller hur gör du? 
 
A: Ja eller så möjligtvis att jag skriver ut den så att man kan kladda med penna och snacka 
med killarna och sedan lämna den där. 
 
M: Ni har dokument kopplade till OpenVR och Bentley är det svårt att hitta i dem eller 
funkar det bra? 
 
A: Nej det tycker jag funkar bra, det är inte så mycket dokument som jag behöver öppna 
men jag vet hur det funkar.  
 
M: I de här dokumenten finns det t.ex. AMA-koder, behöver ni dem? Eller brukar ni känna 
att ni har kunskapen att t.ex. det här behöver inte packas åtta gånger vi packar det fyra? 
 



 
  

   

 
A: Ja om allt ligger med i AMA-koderna då är det jättebra och lätt att spåra för att se vad en 
bestämd standard är, sen om man yrkeserfarenhetsmässigt bedömmer om man kan göra på ett 
annat sätt så är det en annan sak. Men att han med en AMA-kod är jättebra om den finns där 
tycker jag. 
 

M: Kan ni komma åt vanliga ritningar? 
 
A: Vi har lite ritningar med t.ex. sektioner där vi har bestämt att vi vill ha ligger länkade i 
modellen. Sen har väl jag genvägar att gå till de saker jag behöver utan att gå genom 
modellen. 
 
M: Kan ni ta ett snitt i modellen och få ut samma information som ritningarna har? 
 
A: Ja lite så är det väl man kan t.ex. ta en sektion vart som helst och se hur höga byggnader 
är osv. Eller typsektioner som vi har lite mer information än det som är inlagt i modellen, där 
är alla lagerna numrerade och en tabell ut på kanten med mer information. Det kan till 
exempel stå att här har vi förstärknings lager 0150 det är tjocklek 42cm säger vi. Men i 
modellen får du ju mäta dig fram till att det är 42cm, men jag tror inte att det finns någon 
information om vad det faktiskt är. Du kan ju se att det är olika lager men jag tror inte att det 
står någonstans exakt vad det är för förstärknings lager till exempel. En till sak som jag saknar 
som jag även har ört att fler saknar är en bra plan vy som man kan skissa på. Då skulle det 
passa med en gammal svart-vit ritning i 2D. Nu kan man ju stiga upp i modellen för att 
komma i ett ortografiskt läge men det är inte samma när det är så mycket färger och att det är 
mycket som är renderat så det blir svårt att avgöra vad som är vad. 
 
M: Har du några mer saker som du vet att folk har tagit upp eller som du vill ta upp som 
skulle kunna hjälpa er? 
 
A: Jag skulle gärna vilja se att allting var egna objekt. Om vi tänker oss en kontakt 
ledningsstolpe, den är ju bara loopad 300st eller 500st det är ju samma stolpe. Så den är ju 
klickbar och jag kan få upp någon information om vilka dokument som är kopplade till. Men 
det är ju inte specifikt till just en stolpe utan det är ju kopplat till alla. I förlängningen så 
skulle det vara jätte bra om alla objekt var ett eget objekt. Det är ju ett önskemål eftersom att 
det är ett jätte jobb och då förstår jag att modellen skulle bli ännu tyngre.  
 
P: Om du skulle få vara med i ett likadant projekt igen, vad skulle du känna att du skulle 
vilja trycka extra på? 
 
A: Jag är ju ganska nöjd och tycker att det har funkat bra så jag vet inte riktigt. 
  



 
  

   

Bilaga I: Intervjufrågor 
 
Vad har du för befattning? 
 
Hur använder du modellen? 
 
Tycker du att det finns brister i projekteringen? 
 
Finns det några funktioner som har potential men som inte används korrekt? 
 
Känner du att du har fått rätt utbildning i programvaran för modellen? 
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