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	   	   I	  	   	  

Sammanfattning	  

Byggbranschen	  är	  inne	  i	  en	  övergångsfas	  mellan	  2D	  och	  3D.	  BIM,	  som	  arbetsmetod,	  och	  
3D-‐modeller	  blir	  allt	  vanligare.	  I	  broprojekt	  är	  dock	  efterfrågan	  på	  dessa	  modeller	  låg.	  
På	  WSP	  i	  Stockholm	  används	  3D-‐modelleringprogrammet	  Tekla	  Structures	  i	  stor	  
utsträckning	  på	  flera	  avdelningar.	  Önskemål	  finns	  om	  att	  utöka	  användningen	  av	  
programmet	  även	  inom	  broprojektering.	  För	  att	  det	  ska	  bli	  möjligt	  krävs	  en	  större	  
efterfrågan	  hos	  företagets	  kunder.	  
	  
Detta	  examensarbete	  har	  till	  syfte	  att	  ur	  kundens	  synvinkel	  utvärdera	  Tekla	  Structures	  
som	  verktyg	  samt	  vilken	  nytta	  kunden	  har	  av	  Tekla-‐modeller.	  För	  att	  kunna	  belysa	  
ämnet	  ur	  detta	  perspektiv	  har	  intervjuer	  gjorts	  med	  olika	  kunder	  till	  WSP.	  Deras	  behov	  
och	  syn	  på	  BIM	  och	  Tekla	  Structures	  i	  brosammanhang	  har	  kartlagts	  och	  analyserats.	  
Aspekter	  som	  kunden	  lyft	  fram	  i	  intervjuerna	  har	  fungerat	  som	  plattform	  för	  analys	  av	  
en	  3D-‐modell	  som	  konstruerats	  med	  hjälp	  av	  Tekla	  Structures	  samt	  två	  redan	  
projekterade	  broar,	  modellerade	  i	  samma	  program.	  
	  
Analysen	  visar	  att	  kundnyttan	  av	  att	  använda	  Tekla-‐modeller	  i	  broprojekt	  är	  stor	  men	  
för	  att	  möjliggöra	  hantering	  av	  modellerna	  krävs	  stora	  insatser.	  Utvärdering	  av	  
programvaran	  visar	  även	  dess	  starka	  respektive	  svaga	  sidor.	  Resultatet	  av	  arbetet	  
redovisas	  i	  rapportens	  följande	  sidor.	  
	  
	  
Nyckelord:	  
Kundnytta,	  Tekla	  Structures,	  Tekla-‐modell,	  Building	  Information	  Modeling/Model	  (BIM),	  
BIM-‐metod,	  2D-‐metod,	  3D-‐modellering	  
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Abstract	  

The	  building	  industry	  is	  going	  trough	  a	  transitional	  stage,	  from	  2D	  to	  3D.	  BIM,	  as	  a	  
working	  method,	  and	  3D	  models	  are	  becoming	  more	  common.	  In	  bridge	  project	  
however,	  the	  demand	  for	  3D	  models	  is	  low.	  At	  WSP	  in	  Stockholm	  the	  3D	  modelling	  
program	  Tekla	  Structures	  is	  widely	  used	  in	  several	  departments.	  There	  is	  a	  desire	  to	  
expand	  the	  usage	  of	  the	  program	  also	  when	  it	  comes	  to	  bridge	  planning.	  To	  make	  that	  
possible	  a	  bigger	  request	  by	  the	  customers	  is	  required.	  
	  
The	  purpose	  of	  this	  thesis	  is	  to	  evaluate	  Tekla	  Structure	  as	  a	  tool	  from	  a	  customer	  
perspective	  and	  to	  analyse	  the	  customer	  values	  by	  using	  Tekla	  models.	  To	  shed	  light	  on	  
this	  issue	  interviews	  have	  been	  made	  with	  different	  customers	  of	  WSP.	  The	  customers’	  
needs	  and	  their	  reflections	  on	  BIM	  and	  Tekla	  Structures	  in	  bridge	  projects	  are	  mapped	  
out	  and	  analysed.	  Aspects	  reached	  by	  the	  customers	  have	  served	  as	  a	  basis	  for	  analyse	  of	  
a	  3D	  model,	  built	  up	  in	  Tekla	  Structures,	  as	  well	  as	  two	  bridges	  –	  already	  modelled	  in	  the	  
same	  program.	  
	  
The	  analysis	  shows	  that	  there	  is	  a	  big	  customer	  value	  by	  using	  Tekla	  models	  in	  bridge	  
projects,	  but	  to	  enable	  management	  models	  great	  efforts	  are	  required.	  An	  evaluation	  of	  
the	  software	  also	  shows	  both	  strengths	  and	  weaknesses.	  In	  the	  following	  pages	  the	  
result	  is	  presented.	  
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Förord	  
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Terminologi	  

BIM	   	  Begrepp	  för	  två	  olika	  saker;	  Building	  Information	  Modeling	  och	  
Building	  Information	  Model.	  I	  rapporten	  behandlas	  begreppen	  
mer	  djupgående.	  För	  att	  hålla	  isär	  begreppets	  två	  olika	  betydelser	  
används	  i	  rapporten	  ”BIM-‐metoden”	  med	  avseende	  på	  Builidng	  
Information	  Modeling	  och	  ”BIM-‐modell”	  med	  avseende	  på	  
Building	  Information	  Model.	  

	  
BIM-‐metoden	   	  Arbetsmetod	  där	  3D-‐modeller	  innehåller	  projektets	  alla	  delar	  och	  

där	  samordning	  sker	  kring	  den	  gemensamma	  3D-‐modellen.	  
	  
BIM-‐modell	   	  3D-‐modell	  som	  innehåller	  ett	  projekts	  alla	  delar;	  stomme,	  

stomkomplement	  och	  installationer.	  En	  fullt	  utvecklad	  BIM-‐
modell	  innehåller	  även	  en	  fjärde	  och	  femte	  dimension,	  tids-‐	  
respektive	  kostnadsdimension.	  

	  
BIM-‐program	   	   Program	  som	  används	  i	  projekt	  som	  drivs	  enligt	  BIM-‐metoden.	  
	  
2D-‐metoden	   	  Den	  traditionella	  metoden	  där	  objekt	  presenteras	  i	  2D-‐perspektiv.	  

I	  rapporten	  används	  begreppet	  för	  att	  beteckna	  den	  metod	  där	  
AutoCAD	  används	  för	  att	  gestalta	  ett	  objekt.	  

	  
3D-‐modellering	   	   Gestaltning	  av	  objekt	  ur	  ett	  3D-‐perspektiv.	  
	  
Tekla-‐modellering	   Gestaltning	  av	  objekt	  ur	  ett	  3D-‐perspektiv	  med	  hjälp	  av	  

programvaran	  Tekla	  Structures.	  
	  
Farbana	   	  Den	  del	  av	  en	  brokonstruktion	  på	  vilken	  fordonstrafik	  är	  avsedd.	  

Farbanan	  vilar	  på	  stöd	  i	  form	  av	  landfästen	  och/eller	  pelare.	  
	  
Multi-‐user	   	  Funktion	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  flera	  användare	  att	  läsa	  och	  

hantera	  en	  datamodell.	  I	  denna	  rapport	  avser	  begreppet	  den	  
funktion	  i	  Tekla	  Structures	  som	  använts	  för	  att	  låta	  en	  3D-‐modell	  
vara	  öppen	  för	  flera	  användare.	  

	  
Grid-‐nät	   	  Referenslinjer	  för	  modellering	  i	  Tekla	  Structures.	  Till	  linjerna	  

kopplas	  modellens	  olika	  objekt.	  
	  
Tekla	  Open	  APITM	   	  API-‐gränssnitt	  som	  utvecklats	  för	  att	  användare	  ska	  kunna	  

utveckla	  egna	  applikationsverktyg	  som	  kan	  kopplas	  till	  Teklas	  
modelleringsplattform.	  API	  står	  för	  Application	  Programming	  
Interface.
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1.	  Inledning	  

1.1	  Bakgrund	  
Under	  de	  senaste	  åren	  har	  byggbranschen	  genomgått	  en	  omfattande	  utveckling	  i	  
projektutförande	  inom	  samhällsbyggnad.	  Branschen	  är	  nu	  inne	  i	  ett	  övergångsskede	  där	  
traditionell	  2D-‐projektering	  successivt	  byts	  ut	  mot	  det	  som	  förkortat	  kallas	  BIM,	  
Building	  Information	  Modeling.	  
	  
Utvecklingen	  har	  inom	  branschen	  nått	  olika	  långt	  och	  det	  är	  fortfarande	  en	  bra	  bit	  kvar	  
innan	  ett	  fullt	  utvecklat	  BIM-‐byggande	  blir	  verklighet.	  Utvecklingen	  har	  främst	  varit	  
tydlig	  inom	  projektering	  medan	  utvecklingen	  gått	  långsammare	  för	  aktörer	  som	  
beställare,	  produkttillverkare	  och	  myndigheter.	  Många	  mindre	  aktörer	  har	  idag	  inte	  alls	  
kommit	  igång	  med	  arbetet	  att	  införa	  BIM	  som	  arbetsmetod.	  Intresset	  för	  BIM	  har	  de	  
senaste	  åren	  ökat	  kraftigt	  och	  aktörer	  som	  ligger	  efter	  i	  utvecklingen	  börjar	  nu	  arbetet	  
med	  införande	  av	  BIM-‐metoden.	  
	  
Idag	  finns	  flera	  datorbaserade	  verktyg	  framtagna	  för	  BIM-‐projektering.	  Ett	  av	  de	  verktyg	  
som	  används	  är	  den	  finsk-‐tillverkade	  programvaran	  Tekla	  Structures,	  utvecklad	  av	  
företaget	  Tekla.	  Programvaran	  är	  ett	  3D-‐modelleringsverktyg	  som	  används	  av	  en	  del	  
konsultföretag	  men	  som	  även	  fått	  fäste	  hos	  en	  del	  produkttillverkare.	  
	  
På	  teknikkonsultföretaget	  WSP	  Sverige	  i	  Stockholm	  har	  man	  erfarenhet	  av	  Tekla-‐
projektering	  på	  många	  av	  sina	  avdelningar.	  Programmet	  har	  även	  använts	  i	  projektering	  
av	  broar	  men	  i	  förhållandevis	  liten	  skala.	  En	  av	  orsakerna	  till	  att	  programmet	  inte	  
använts	  flitigare	  är	  att	  efterfrågan	  hos	  företagets	  kunder	  varit	  låg.	  En	  naturlig	  följd	  av	  
den	  låga	  efterfrågan	  är	  att	  WSPs	  utbildning	  av	  personal	  inte	  varit	  prioriterad.	  Önskvärt	  
vore	  att	  Tekla	  Structures	  kunde	  användas	  i	  fler	  broprojekt.	  För	  att	  detta	  ska	  vara	  möjligt	  
krävs	  att	  samtliga	  aktörer	  arbetar	  enligt	  BIM-‐metoden.	  

1.2	  Mål	  och	  frågeställningar	  
Tre	  mål	  är	  satta	  för	  examensarbetet.	  Det	  första	  målet	  är	  att	  kartlägga	  vilka	  olika	  
aspekter	  som	  är	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  i	  utvärdering	  av	  ett	  3D-‐modelleringsverktygs	  
nytta	  för	  kunden	  –	  med	  kunden	  syftas	  på	  olika	  aktörer	  inom	  byggbranschen.	  Det	  andra	  
målet	  är	  att	  i	  en	  tydlig	  rapport	  redogöra	  för	  de	  nyttor	  kunden	  har	  av	  att	  Tekla	  Structures	  
används	  i	  projektering	  av	  broar.	  Det	  tredje	  målet	  är	  att	  arbetet	  också	  för	  författarna	  ska	  
leda	  till	  en	  ökad	  kunskap	  i	  det	  praktiska	  användandet	  av	  programmet.	  
	  
Det	  indirekta	  målet	  med	  rapporten	  är	  att	  den	  ska	  kunna	  användas	  som	  underlag	  vid	  
diskussion	  kring	  Tekla-‐projektering	  av	  broar.	  Rapporten	  ska	  svara	  på	  de	  
frågeställningar	  som	  utgör	  ramen	  för	  examensarbetet,	  dessa	  presenteras	  i	  följande	  
punkter:	  
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– Vad	  är	  kundnyttan	  med	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  i	  projektering	  av	  broar?	  
– Vilka	  viktiga	  aspekter	  finns	  för	  att	  ge	  svar	  på	  kundnyttan	  av	  Tekla	  Structures	  som	  

verktyg?	  
– Varför	  är	  efterfrågan	  på	  Tekla-‐projektering	  så	  låg	  idag?	  
– Finns	  det	  ur	  kundens	  synvinkel	  några	  tydliga	  för-‐	  och	  nackdelar	  med	  att	  

projektering	  görs	  i	  2D	  respektive	  3D?	  

1.3	  Avgränsningar	  
Examensarbetet	  är	  avgränsat	  till	  att	  belysa	  ämnet	  utifrån	  de	  aspekter	  kunden	  ser	  som	  
viktiga	  i	  sin	  syn	  på	  Tekla-‐modellering	  inom	  brobyggnation	  och	  utvärdering	  av	  denna.	  
För	  att	  få	  ett	  hanterbart	  underlag	  och	  samtidigt	  ett	  brett	  spektra	  av	  aktörer	  väljs	  några	  
få	  av	  företagets	  kunder	  ut	  inom	  olika	  grenar	  i	  byggbranschen.	  BIM	  som	  det	  nya	  
arbetssättet	  behandlas	  inte	  i	  detalj,	  endast	  en	  kort	  överblick	  ges	  för	  att	  läsaren	  ska	  få	  en	  
bakgrund	  till	  den	  djupare	  studien	  i	  examensarbetet.	  Arbetet	  innefattar	  en	  enkel	  
modellering	  av	  ett	  redan	  befintligt	  broprojekt,	  ur	  detta	  kommer	  en	  del	  tas	  ut	  och	  
analyseras.	  I	  analysen	  görs	  en	  jämförelse	  mellan	  traditionell	  2D-‐projektering	  och	  3D-‐
projektering,	  i	  jämförelsen	  tas	  ingen	  hänsyn	  till	  beräkningsanalys.	  Två	  referensobjekt	  
studeras	  också	  som	  komplement	  till	  analysen.	  Ur	  dessa	  hämtas	  information	  för	  att	  
fördjupa	  studien.	  

1.4	  Lösningsmetoder	  

1.4.1	  Intervjuer	  
För	  att	  kunna	  besvara	  frågan	  om	  kundnyttan	  av	  att	  använda	  verktyget	  Tekla	  Structures	  i	  
projekteringen	  hålls	  intervjuer	  med	  några	  av	  WSPs	  kunder.	  På	  så	  sätt	  fås	  en	  uppfattning	  
om	  vad	  som	  ur	  deras	  synvinkel	  är	  viktiga	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  de	  givna	  
frågeställningarna	  sedan	  besvaras.	  För	  att	  nå	  ett	  bra	  resultat	  med	  olika	  infallsvinklar	  
väljs	  kunder	  inom	  olika	  områden;	  beställare,	  leverantör	  och	  entreprenör.	  Resultatet	  från	  
intervjuerna	  svarar	  på	  en	  del	  av	  frågeställningarna	  som	  presenterats	  i	  stycke	  1.2.	  
Kundens	  synpunkter	  utgör	  dessutom	  underlag	  för	  analysen	  av	  broprojektet	  och	  de	  båda	  
referensobjekten.	  

1.4.2	  Modellering	  och	  analys	  
För	  att	  kunna	  lösa	  uppgiften	  analyseras	  även	  ett	  broprojekt	  2D-‐projekterat	  i	  AutoCAD.	  
En	  del	  ur	  projektet	  modelleras	  i	  Tekla	  Structures	  för	  att	  kunna	  analyseras	  ur	  3D-‐
perspektiv.	  Vid	  jämförelse	  mellan	  de	  båda	  projekteringsmetoderna	  kan	  sedan	  slutsatser	  
dras	  med	  avseende	  på	  de	  aspekter	  kunderna	  lyft	  fram	  i	  intervjuerna.	  Detta	  ger	  en	  tydlig	  
bild	  av	  vilken	  nytta	  kunderna	  har	  av	  att	  WSP	  använder	  Tekla	  Structures	  i	  sin	  
broprojektering.	  För	  att	  kunna	  modellera	  och	  analysera	  projektet	  med	  hjälp	  av	  Tekla	  
Structures	  har	  en	  grundkurs	  i	  programmet	  genomgåtts.	  Kursen	  gavs	  av	  Tekla	  vid	  
företagets	  kontor	  i	  Västerås.	  Kurslitteratur	  som	  gavs	  ut	  vid	  kurstillfället	  samt	  material	  
från	  WSP	  används	  under	  modellering	  och	  analys	  av	  Tekla-‐modellen.	  
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1.4.3	  Referensobjekt	  
Parallellt	  med	  studien	  av	  broprojektet	  kommer	  även	  två	  referensobjekt	  undersökas.	  
Dessa	  objekt	  är	  broar	  som	  redan	  är	  projekterade	  och	  uppförda	  eller	  är	  i	  
produktionsstadiet.	  Utifrån	  dessa	  kan	  information	  fås	  som	  hjälp	  för	  att	  dra	  slutsatser	  
som	  är	  relevanta	  för	  att	  besvara	  examensarbetets	  frågeställningar.	  Dessutom	  kan	  de	  
hjälpa	  till	  att	  förtydliga	  slutsatser	  och	  resultat.	  

1.4.4	  Validitet,	  reliabilitet	  och	  variabilitet	  
Genom	  intervjuer	  med	  kunder	  fås	  ett	  underlag	  och	  en	  plattform	  som	  gör	  att	  de	  givna	  
frågeställningarna	  kan	  besvaras	  utifrån	  kundernas	  perspektiv.	  Det	  är	  självfallet	  av	  stor	  
vikt	  då	  frågeställningarna	  sätter	  kunden	  i	  fokus.	  Genom	  att	  kartlägga	  de	  aspekter	  
kunderna	  anser	  som	  de	  viktigaste	  kan	  vi	  också	  undersöka	  och	  besvara	  frågorna	  i	  just	  det	  
avseende	  som	  är	  nödvändigt	  för	  kunden.	  
	  
Att	  analysera	  samma	  objekt	  ur	  både	  2D-‐	  och	  3D-‐perspektiv	  ger	  en	  jämförelse	  som	  blir	  
mer	  noggrann	  än	  om	  analysen	  hade	  inbegripit	  två	  olika	  objekt.	  Med	  hänsyn	  till	  
tidsramen	  för	  examensarbetet	  är	  arbetet	  begränsat	  till	  att	  endast	  belysa	  en	  utvald	  del	  ur	  
ett	  projekt.	  Det	  leder	  till	  att	  reliabiliteten	  av	  analysen	  sjunker	  något.	  För	  en	  komplett	  
studie	  skulle	  krävas	  att	  ett	  projekt	  i	  sin	  helhet	  och	  i	  minsta	  detalj	  analyserades	  ur	  både	  
2D-‐	  och	  3D-‐perspektiv.	  Utifrån	  givna	  förutsättningar	  är	  dock	  metoden	  fullt	  gångbar	  för	  
att	  genomföra	  arbetet.	  
	  
Genom	  intervjuer,	  modellering	  och	  undersökningar	  av	  referensobjekt	  får	  vi	  en	  variation	  
i	  arbetet	  vilket	  kan	  ses	  som	  en	  fördel	  i	  studien.	  För	  att	  också	  få	  variation	  i	  underlaget	  
från	  intervjuerna	  har	  kunder	  från	  olika	  grenar	  i	  branschen	  valts	  ut.	  Kunderna	  finns	  inom	  
olika	  företag	  och	  organisationer	  vilket	  ger	  ytterligare	  spridning	  och	  förhoppningsvis	  
olika	  synvinklar	  i	  det	  aktuella	  ämnet.	  
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2.	  Företagsbild	  

Koncernen	  WSP	  Group	  utgör	  i	  en	  sammanslagning	  med	  den	  kanadensiska	  koncernen	  
GENIVAR	  ett	  av	  världens	  största	  analys-‐	  och	  teknikkonsultföretag.	  Tillsammans	  har	  de	  
ett	  geografiskt	  verksamhetsfält	  som	  sträcker	  sig	  över	  alla	  världsdelar	  med	  över	  300	  
kontor	  i	  35	  länder	  [1].	  
	  
WSP	  Sveriges	  verksamhet	  bedrivs	  inom	  flera	  sektorer	  i	  det	  svenska	  näringslivet	  och	  ute	  
i	  världen.	  Bostäder,	  väg	  och	  järnväg,	  projekt	  inom	  vårdsektorn,	  flygindustrin	  och	  
industrisektorn,	  projekt	  kopplade	  till	  handel,	  energi-‐	  och	  klimatfrågor	  samt	  
internationell	  utveckling	  är	  områden	  som	  företaget	  jobbar	  med	  [2].	  
	  
WSP	  Bro	  och	  Vattenbyggnad	  har	  kontor	  i	  Stockholm,	  Göteborg,	  Karlstad,	  Örebro,	  Umeå	  
och	  Luleå	  [3].	  I	  denna	  verksamhetsgren	  har	  företaget	  samlat	  sin	  spetskompetens	  inom	  
broteknik,	  vattenbyggnad	  och	  hamnkonstruktion.	  Verksamheten	  inom	  broteknik	  
omfattar	  i	  huvudsak	  projektering,	  konstruktion,	  bro-‐	  och	  tunnelarkitektur,	  bro-‐	  och	  
tunnelreparationer,	  projektledning,	  klassning	  och	  bärighetsbestämning,	  
temperatursprickberäkningar,	  dynamiska	  analyser,	  besiktning	  och	  inspektion	  samt	  
rådgivning	  [4].	  
	  
WSP	  Sverige	  har	  stor	  erfarenhet	  av	  Tekla	  Structures,	  inte	  minst	  inom	  byggprojektering	  
där	  erfarenheten	  byggts	  upp	  under	  sexton	  år.	  Däremot	  har	  programmet	  använts	  endast	  
tre	  år	  inom	  broprojektering	  vilket	  gör	  att	  erfarenheten	  på	  detta	  område	  är	  mindre.	  I	  och	  
med	  att	  de	  flesta	  av	  Sveriges	  broar	  utförs	  i	  betong	  och	  programmet	  från	  början	  
utvecklats	  för	  modellering	  av	  stålkonstruktioner	  är	  kunskapen	  relativt	  liten.	  Det	  är	  en	  av	  
anledningarna	  till	  varför	  broprojektering	  ligger	  efter	  jämfört	  med	  andra	  områden	  [5].	  
	  
I	  Finland	  där	  Tekla	  har	  sitt	  huvudkontor	  har	  Tekla	  Structures	  använts	  flitigare	  inom	  
WSPs	  broprojektering	  jämfört	  med	  i	  Sverige.	  Tillsammans	  med	  WSP	  Finland	  är	  WSP	  
Sverige	  de	  två	  företagsavdelningar	  som	  kommit	  längst	  när	  det	  gäller	  Tekla-‐modellering	  
av	  broar	  men	  önskemålet	  är	  att	  Tekla	  Structures	  får	  en	  ännu	  större	  roll	  inom	  
broprojektering	  [5].	  
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3.	  Teoretisk	  referensram	  

3.1	  Vad	  är	  BIM?	  
BIM	  är	  ett	  begrepp	  som	  idag	  är	  vanligt	  förekommande	  inom	  byggindustrin.	  Begreppet	  
har	  använts	  i	  flera	  år	  men	  inte	  fått	  fullt	  genomslag.	  Under	  de	  senaste	  åren	  tycks	  
begreppet	  ha	  fått	  en	  allt	  större	  plats	  i	  diskussionen	  i	  branschen.	  BIM	  diskuteras,	  
undersöks	  och	  värderas	  och	  allt	  fler	  ger	  sig	  in	  i	  debatten.	  
	  
Begreppet	  BIM	  används	  idag	  för	  att	  beteckna	  något	  som	  egentligen	  är	  två	  olika	  saker,	  
Building	  Information	  Modeling	  och	  Building	  Information	  Model.	  Building	  Information	  
Modeling	  syftar	  på	  en	  metod	  eller	  ett	  sätt	  att	  tänka	  och	  arbeta	  i	  byggindustrin	  och	  i	  olika	  
projekt.	  Building	  Information	  Model	  syftar	  på	  den	  modell	  som	  skapas	  genom	  att	  
använda	  metoden	  Building	  Information	  Modeling.	  I	  Brad	  Hardins	  bok	  BIM	  and	  
Construction	  Management	  beskriver	  Charles	  M.	  Eastman	  BIM	  så	  här:	  ”BIM	  is	  a	  digital	  
representation	  of	  the	  building	  process	  to	  facilitate	  exchange	  and	  interoperability	  of	  
information	  in	  digital	  format.”	  [6]	  Och	  som	  Brad	  Hardin	  själv	  säger;	  ”BIM	  is	  not	  just	  
software.	  BIM	  is	  a	  process	  and	  software.”	  [6]	  

3.1.1	  Building	  Information	  Modeling	  –	  en	  arbetsmetod	  

3.1.1.1	  Ett	  förändrat	  arbetssätt	  
Sedan	  länge	  har	  byggnation	  drivits	  utifrån	  ett	  2D-‐perpektiv.	  Handlingarna	  består	  då	  av	  
datafiler	  och	  dokument	  som	  ritningar,	  förteckningar,	  listor,	  beskrivningar	  och	  annan	  
nödvändig	  information.	  Ofta	  används	  fysiska	  pappersdokument	  som	  rymmer	  den	  
information	  projektet	  innehåller	  men	  idag	  finns	  också	  mycket	  digitaliserat.	  Detta	  sätt	  att	  
arbeta	  på	  innebär	  att	  både	  digitala	  och	  fysiska	  handlingar	  används	  genom	  hela	  
projektet.	  
	  
BIM	  är	  en	  arbetsmetod	  som	  i	  större	  utsträckning	  än	  den	  ovan	  nämnda	  gör	  det	  möjligt	  att	  
låta	  projektets	  information	  förvaras	  och	  hanteras	  digitalt.	  Med	  den	  digitala	  
informationen	  lagrad	  på	  ett	  ställe	  kan	  samtliga	  aktörer	  i	  ett	  projekt	  ta	  del	  av	  den	  
information	  som	  skapas.	  Tillsammans	  skapar	  aktörerna	  projektet	  och	  kan	  i	  realtid	  
hantera	  informationen	  [6].	  Målet	  med	  BIM	  är	  enligt	  Hardin	  att	  öka	  effektivitet,	  
kommunikation	  och	  samarbete	  [6].	  

3.1.1.2	  Kompetens	  och	  personalstruktur	  
Som	  arbetsmetod	  innebär	  BIM	  en	  stor	  förändring	  jämfört	  med	  traditionell	  2D-‐metod.	  
Den	  påverkar	  för	  det	  första	  företagsstrukturen	  för	  olika	  aktörer.	  För	  att	  kunna	  driva	  
projekt	  enligt	  BIM-‐metoden	  krävs	  en	  personal	  som	  har	  den	  kompetens	  som	  behövs	  för	  
att	  dels	  leda	  arbetet	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  och	  dels	  kompetens	  inom	  specifika	  verktyg.	  
Hardin	  menar	  att	  roll-‐	  och	  ansvarsfördelning	  inom	  projektteam	  skiljer	  sig	  åt	  mellan	  
metoderna.	  För	  att	  metoden	  ska	  fungera	  bra	  poängterar	  han	  att	  det	  i	  ett	  företag	  krävs	  en	  
BIM-‐ledare	  som	  leder,	  utvecklar	  och	  koordinerar	  det	  projektteam	  som	  driver	  ett	  projekt	  
[6].	  
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3.1.1.3	  System-‐	  och	  rutinförändringar	  
Metoden	  innebär	  också	  att	  nya	  system	  och	  rutiner	  måste	  tas	  fram	  för	  att	  kunna	  driva	  
projekt	  enligt	  BIM-‐metoden.	  För	  att	  ha	  ett	  bra	  system	  behövs	  en	  plan	  för	  hur	  man	  går	  
tillväga	  rent	  arbetsmässigt	  i	  projekt.	  BIM-‐projekt	  genomförs	  inte	  på	  samma	  sätt	  som	  
traditionella	  2D-‐projekt,	  aktiviteter	  kommer	  inte	  i	  samma	  ordning	  och	  är	  inte	  lika	  
omfattande	  för	  respektive	  metod.	  Rutiner	  skiljer	  sig	  också	  mellan	  den	  traditionella	  2D-‐
metoden	  och	  BIM-‐metoden	  [6].	  

3.1.1.4	  Kommunikation,	  samarbete	  och	  delning	  av	  information	  
Som	  tidigare	  nämnts	  är	  målet	  med	  BIM-‐metoden	  att	  förbättra	  kommunikation,	  delning	  
av	  information	  och	  samarbete	  mellan	  olika	  aktörer	  i	  projekt.	  I	  och	  med	  att	  all	  
information	  lagras	  på	  en	  gemensam	  plats	  kan	  vem	  som	  helst	  i	  projektet	  få	  tillgång	  till	  
den	  information	  som	  behövs	  för	  att	  lösa	  en	  uppgift.	  Detta	  kan	  jämföras	  med	  den	  
traditionella	  2D-‐metoden	  där	  aktörerna	  skickar	  information	  och	  handlingar	  mellan	  sig,	  
antingen	  digitalt	  eller	  i	  form	  av	  fysiska	  dokument.	  Genom	  att	  ha	  en	  gemensam	  bas	  för	  
projektet	  möjliggör	  BIM-‐metoden	  att	  olika	  aktörer	  kan	  kommunicera	  och	  diskutera	  på	  
avstånd	  men	  med	  exakt	  samma	  modell	  framför	  sig.	  Den	  gemensamma	  modellen	  
innehåller	  all	  den	  information	  som	  var	  och	  en	  av	  aktörerna	  lägger	  till	  och	  gör	  det	  möjligt	  
att	  dela	  information	  som	  i	  ett	  traditionellt	  2D-‐projekt	  hade	  funnits	  åtskilda	  i	  olika	  
dokument	  och	  datafiler.	  

3.1.2	  Building	  Information	  Model	  –	  en	  virtuell	  modell	  

3.1.2.1	  Den	  tredje	  dimensionen	  
Med	  2D-‐metoden	  skapas	  ett	  projekt	  som	  beskriver	  ett	  objekt	  på	  ett	  platt	  sätt,	  utan	  djup.	  
Den	  tredje	  dimensionen	  skapas	  genom	  att	  ur	  olika	  vinklar	  beskriva	  objektet	  för	  att	  sen	  
låta	  hjärnan	  själv	  sätta	  ihop	  projektionerna	  till	  en	  helhet.	  Använder	  man	  däremot	  BIM-‐
metoden,	  och	  framför	  allt	  med	  hjälp	  av	  ett	  3D-‐modelleringsvertyg,	  kan	  man	  skapa	  en	  
BIM-‐modell	  som	  beskriver	  ett	  objekt	  i	  3D.	  Modellen	  är	  då	  en	  direkt	  avspegling	  av	  
verkligheten	  och	  visar	  objektets	  alla	  beståndsdelar	  i	  en	  och	  samma	  vy.	  

3.1.2.2	  Ett	  levande	  objekt	  
När	  projekt	  drivs	  enligt	  2D-‐metoden	  är	  det	  hela	  tiden	  fråga	  om	  ett	  dött	  objekt	  som	  
skapas.	  Ser	  man	  på	  en	  2D-‐ritning	  kan	  en	  geometri	  utläsas,	  vilken	  storlek	  den	  har	  och	  var	  
den	  placeras	  i	  projektet.	  Information	  som	  till	  exempel	  material,	  hållfasthet	  och	  termiska	  
egenskaper	  kan	  däremot	  inte	  utläsas.	  Den	  informationen	  ges	  därför	  i	  anvisningar	  och	  
annan	  beskrivande	  text.	  Med	  tanke	  på	  detta	  bör	  objektet	  betraktas	  som	  dött,	  det	  saknar	  
vitala	  delar	  för	  att	  kunna	  leva.	  
	  
I	  en	  BIM-‐modell,	  eller	  byggnadsinformationsmodell,	  samlas	  inte	  bara	  den	  synliga	  
formen	  av	  objekt.	  Till	  objekten	  kopplas	  objektegenskaper	  och	  information	  som	  är	  
nödvändig	  för	  att	  beskriva	  objektet.	  Att	  koppla	  informationen	  direkt	  till	  modellen	  gör	  att	  
den	  blir	  levande.	  Till	  modellen	  kan	  delar	  och	  information	  läggas	  till,	  tas	  bort	  eller	  
revideras,	  förändringen	  får	  då	  genomslag	  i	  hela	  modellen.	  Jämför	  man	  med	  2D-‐metoden	  
skulle	  en	  liknande	  förändring	  endast	  synas	  i	  den	  datafil	  där	  förändringen	  sker.	  
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I	  modellen	  kopplas	  parametrar	  till	  modellens	  olika	  delar.	  Det	  gör	  att	  modellen	  inte	  gjuts	  
och	  stelnar	  till	  en	  massa	  som	  inte	  går	  att	  förändra.	  Parameterstyrda	  objekt	  menar	  Chuck	  
Eastman	  m.fl.	  är	  ett	  av	  kännetecknen	  på	  vad	  som	  är	  en	  BIM-‐modell	  eller	  inte	  [7].	  

3.2	  Vad	  är	  Tekla	  och	  Tekla	  Structures?	  

3.2.1	  Tekla	  –	  ett	  finskt	  programvaruföretag	  

3.2.1.1	  Kort	  tillbakablick	  
Datorer	  och	  möjlighet	  till	  automatisk	  databehandling	  blev	  under	  1960-‐talet	  i	  Finland	  
alltmer	  förekommande.	  Det	  ökade	  datoranvändandet	  i	  kombination	  med	  knappa	  
resurser	  ledde	  till	  att	  en	  grupp	  ingenjörsföretag	  tillsammans	  bildade	  ett	  
programvaruföretag.	  Företaget	  registrerades	  i	  februari	  1966	  under	  namnet	  Teknillinen	  
laskenta	  Oy.	  Namnet,	  som	  betyder	  teknisk	  databehandling,	  ändrades	  sedan	  till	  den	  
förkortade	  varianten	  Tekla.	  Företagets	  första	  kontor	  låg	  i	  Helsingfors	  [8].	  
	  
Idag	  består	  företaget	  av	  moderbolaget	  Tekla	  Corporation	  med	  huvudkontor	  i	  Finland	  
och	  mindre	  kontor	  i	  ett	  antal	  länder	  spridda	  över	  stora	  delar	  av	  världen.	  I	  Skandinavien	  
har	  moderbolaget	  två	  dotterbolag,	  ett	  i	  Sverige	  och	  ett	  i	  Danmark,	  samt	  en	  återförsäljare	  
i	  Norge.	  Det	  svenska	  dotterbolaget	  Tekla	  Software	  AB,	  med	  kontor	  i	  Västerås,	  ingår	  i	  
Tekla	  Corporation	  [9].	  

3.2.1.2	  Verksamhet	  och	  produkter	  
I	  verksamheten	  ingår	  att	  erbjuda	  ADP-‐tjänster	  [1]	  och	  tjänster	  för	  databehandling	  samt	  
bedriva	  utbildning	  och	  utveckling	  av	  programvaror.	  Kännetecknande	  för	  verksamheten	  
är	  att	  arbetet	  drivs	  i	  nära	  samarbete	  med	  kunden	  [8].	  
	  
Tekla	  Corporation	  har	  två	  verksamhetsområden;	  Building	  &	  Construction	  och	  Infra	  &	  
Energy.	  I	  Tekla	  Software	  AB	  drivs	  verksamheten	  inom	  området	  Building	  &	  Construction	  
med	  produkterna	  Tekla	  Structures	  och	  Tekla	  BIMsight	  samt	  inom	  Infra	  &	  Energy	  med	  
Tekla	  Solutions	  för	  Energidistribution,	  Offentlig	  förvaltning	  samt	  Vattenförsörjning	  [9].	  I	  
kapitel	  3.2.2	  presenteras	  Tekla	  Structures,	  övriga	  produkter	  utesluts	  i	  rapporten	  då	  de	  
ligger	  utanför	  ramarna	  för	  detta	  examensarbete.	  Tekla	  BIMsight	  berörs	  kort	  i	  samband	  
med	  stycke	  6.2.3.	  

3.2.1.3	  Modellbaserad	  information	  i	  modellbaserade	  produkter	  
Teklas	  produkter	  bygger	  på	  ett	  koncept	  där	  en	  flerdimensionell	  geometrisk	  komponent	  
skapas	  och	  lagras	  i	  en	  datamodell.	  Till	  datamodellen	  kan	  även	  en	  fjärde	  och	  en	  femte	  
dimension	  kopplas,	  dessa	  svarar	  för	  tids-‐	  respektive	  kostnadsinformation.	  Konceptet	  
med	  en	  datamodell	  innehållande	  all	  den	  information	  som	  behövs	  i	  ett	  projekt	  gör	  att	  
flera	  aktörer	  kan	  komma	  åt	  informationen	  samtidigt.	  Genom	  att	  kombinera	  information	  
från	  flera	  datakällor	  kan	  nya	  modeller	  skapas	  och	  en	  ökad	  produktivitet	  uppnås	  [10].	  
	  
[1]	  Tjänster	  för	  automatisk	  databehandling	  (Automated	  Data	  Processing)	  
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3.2.2	  Tekla	  Structures	  

3.2.2.1	  Tekla	  Structures	  –	  ett	  BIM-‐program	  
Tekla	  Structures	  är	  ett	  BIM-‐program	  med	  vilket	  mycket	  detaljerade	  och	  
informationsrika	  3D-‐modeller	  kan	  skapas	  och	  hanteras.	  Programmet	  hanterar	  alla	  
material	  och	  klarar	  av	  mycket	  komplexa	  konstruktioner.	  Tekla-‐modeller	  kan	  användas	  
genom	  hela	  konstruktionsprocessen,	  från	  utformning	  till	  tillverkning	  och	  montering,	  
uppförande	  och	  byggledning	  [11].	  

3.2.2.2	  Ett	  program	  för	  olika	  behov	  
Programmet	  är	  anpassat	  för	  att	  möta	  kundens	  behov	  och	  är	  därför	  uppdelat	  i	  olika	  
delar;	  Steel	  Detailing	  (ståldetaljsutformning),	  Precast	  Concrete	  Detailing	  
(detaljutformning	  av	  betongelement),	  Cast	  in	  Place	  (utformning	  av	  platsgjuten	  betong),	  
Construction	  Management	  (konstruktionshantering	  för	  entreprenörer),	  Engineering	  
(ingenjörssamordning),	  Drafter	  (ritningshantering)	  och	  Viewer	  
(visualiseringshantering)	  [11].	  Programmet	  finns	  också	  i	  en	  fullversion	  och	  en	  
begränsad	  fullversion,	  Tekla	  Structures	  Primary,	  som	  då	  innehåller	  samtliga	  ovan	  
uppräknade	  delar.	  Primary-‐licensen	  innehåller	  allt	  som	  finns	  i	  fullversionen	  men	  är	  
begränsad	  till	  2500	  delar	  exklusive	  bultar	  och	  muttrar	  samt	  5000	  armeringsjärn	  eller	  -‐
grupper	  [12].	  Utöver	  detta	  finns	  också	  programversioner	  anpassade	  för	  utveckling	  och	  
utbildning.	  Dessa	  är	  anpassade	  för	  att	  möta	  de	  behov	  som	  en	  icke	  initierad	  person	  har	  
och	  på	  ett	  smidigt	  sätt	  introducera	  programmet	  [13].	  

3.2.2.3	  Kommunikation	  med	  andra	  program	  
Tekla	  Structures	  kan	  också	  användas	  tillsammans	  med	  andra	  kompatibla	  programvaror	  
vilket	  gör	  det	  möjligt	  att	  kommunicera	  med	  många	  aktörer	  samtidigt,	  även	  i	  projekt	  där	  
olika	  program	  används.	  Programmet	  kan	  också	  användas	  som	  en	  plattform	  för	  interna	  
lösningar.	  Programgränssnittet	  Tekla	  Open	  APITM	  gör	  det	  också	  möjligt	  att	  samköra	  
olika	  system	  och	  programmet	  hanterar	  flera	  olika	  filformat,	  bl.a.	  standardformaten	  IFC,	  
CIS/2,	  SDNF	  och	  DSTV	  samt	  så	  kallade	  proprietära	  filformat	  som	  DWG,	  DXF	  och	  DGN	  
[11].	  Med	  proprietär	  menas	  att	  filformatet	  är	  delvis	  låst	  och	  bundet	  med	  restriktioner	  
vilket	  innebär	  att	  bl.a.	  tillgång	  till	  filformatets	  källkod	  inte	  är	  möjlig.	  
	  
Programgränssnittet	  Tekla	  Open	  APITM	  gör	  det	  möjligt	  att	  koppla	  applikationer	  till	  Tekla	  
Structures	  [11].	  Med	  dessa	  applikationer,	  eller	  så	  kallade	  API-‐program,	  kan	  information	  
hämtas	  ur	  modellen	  och	  information	  kan	  även	  läggas	  till	  modellen.	  Detta	  möjliggör	  att	  
personer	  som	  tar	  emot	  en	  modell	  kan	  förädla	  och	  anpassa	  den	  för	  verksamheten	  där	  
personen	  arbetar.	  Ett	  exempel	  på	  detta	  är	  armeringsleverantören	  Celsa	  Steel	  Service	  
som	  presenteras	  senare	  i	  rapporten.	  Företaget	  använder	  Tekla-‐modeller	  och	  med	  hjälp	  
av	  Tekla	  Open	  APITM	  anpassas	  de	  efter	  verksamheten	  och	  de	  system	  som	  används	  i	  
företaget.	  
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4.	  Genomförande	  

4.1	  Intervjuer	  
Fyra	  kunder	  ur	  olika	  grenar	  inom	  byggbranschen	  har	  valts	  ut	  för	  intervjuer.	  För	  
kontaktuppgifter	  har	  handledare	  från	  WSP	  varit	  behjälplig.	  Viss	  svårighet	  att	  få	  tag	  i	  rätt	  
personer	  har	  förekommit,	  problemet	  har	  avhjälpts	  genom	  tips	  om	  ersättare.	  De	  
utfrågade	  personerna	  finns	  inom	  verksamheten	  för	  Trafikverket,	  Stockholms	  Lokaltrafik	  
(SL),	  NCC	  Construction	  Sverige	  AB	  respektive	  Celsa	  Steel	  Service	  (Celsa).	  

4.1.1	  Frågeformulär	  –	  underlag	  för	  intervjuer	  
Inför	  intervjuerna	  har	  ett	  underlag	  tagits	  fram	  i	  form	  av	  frågeformulär,	  se	  bilagor	  1-‐4.	  
Formulären	  har	  fungerat	  som	  plattform	  för	  samtalen	  med	  kunderna.	  Ytterligare	  frågor,	  
kopplade	  till	  ämnet,	  har	  också	  diskuterats	  i	  samband	  med	  intervjuerna.	  Frågeformuläret	  
har	  bestått	  av	  relativt	  övergripande	  frågor	  och	  i	  stort	  varit	  samma	  för	  de	  olika	  
intervjuerna.	  Samtalen	  har	  också	  gett	  möjlighet	  att	  gå	  utanför	  det	  framtagna	  underlaget	  
och	  att	  diskutera	  frågor	  som	  rört	  respektive	  kund	  specifikt.	  
	  
Frågorna	  har	  tagits	  fram	  utifrån	  en	  ”då,	  nu,	  sen”-‐tanke.	  De	  första	  frågorna	  syftar	  tillbaka	  
på	  den	  traditionella	  2D-‐metoden	  och	  hur	  kundens	  verksamhet	  kan	  beskrivas	  mot	  
bakgrund	  av	  denna.	  I	  den	  andra	  delen	  fokuseras	  på	  hur	  verkligheten	  ser	  ut	  idag,	  var	  
företaget	  står	  i	  övergångsfasen	  mellan	  2D-‐metoden	  och	  BIM-‐metoden.	  Här	  har	  frågor	  
kopplade	  till	  3D-‐modelleringsprogrammet	  Tekla	  Structures	  specifikt	  också	  ställts.	  I	  den	  
avslutande	  delen	  har	  kunden	  fått	  svara	  på	  frågor	  kring	  framtiden	  och	  hur	  företaget	  ser	  
på	  den	  utveckling	  som	  byggbranschen	  står	  i.	  Också	  här	  har	  Tekla	  Structures	  diskuterats.	  

4.1.2	  Samtal	  och	  bearbetning	  av	  material	  
Tre	  av	  intervjuerna	  har	  genomförts	  via	  möten	  med	  kunden,	  författarna	  har	  då	  besökt	  
respektive	  kund	  på	  dennes	  arbetsplats.	  På	  grund	  av	  geografiskt	  stort	  avstånd	  
genomfördes	  intervjun	  med	  den	  fjärde	  kunden	  via	  telefon.	  Samtalen	  har	  spelats	  in	  med	  
hjälp	  av	  dator	  och	  samtliga	  kunder	  har	  gett	  sitt	  godkännande	  till	  detta.	  Inspelningarna	  
har	  sedan	  använts	  i	  arbetet	  med	  bearbetning	  av	  intervjuerna.	  Tack	  vare	  möjlighet	  att	  
spela	  in	  har	  samtalen	  kunnat	  föras	  på	  ett	  ledigt	  och	  naturligt	  sätt.	  Författarna	  har	  då	  
kunnat	  fokusera	  på	  samtalen	  och	  endast	  behövt	  göra	  korta	  anteckningar.	  
	  
Vid	  intervjuerna	  har	  båda	  författarna	  deltagit	  och	  delat	  på	  ansvaret	  för	  utfrågningen.	  Vid	  
bearbetning	  av	  materialet	  från	  intervjuerna	  har	  arbetet	  delats	  upp,	  författarna	  har	  då	  
ansvarat	  för	  en	  del	  var.	  Sammanställningarna	  har	  sedan	  gemensamt	  granskats	  och	  
diskuterats.	  I	  rapporten	  har	  svaren	  från	  intervjuerna	  återgetts	  i	  löpande	  text	  vilket	  gör	  
det	  lättare	  att	  se	  en	  helhet	  och	  tydlig	  indelning	  av	  intervjuernas	  olika	  delar.	  
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4.2	  Tekla-‐modell	  

4.2.1	  Snitt	  ur	  befintlig	  bro	  –	  underlag	  för	  3D-‐modellen	  
I	  den	  här	  delen	  av	  examensarbetet	  har	  en	  befintlig	  bro,	  2D-‐projekterad	  av	  WSP,	  använts	  
som	  underlag.	  Underlaget	  har	  bestått	  av	  relationshandlingar,	  se	  bilaga	  5,	  och	  endast	  en	  
del	  av	  bron	  har	  tagits	  ut	  för	  analys.	  Det	  är	  fråga	  om	  en	  järnvägsbro	  utförd	  i	  betong.	  
Farbanan	  vilar	  på	  två	  landfästen	  samt	  ett	  pelarpar.	  Bron	  är	  rak	  i	  båda	  ledder	  och	  lutar	  
med	  1	  %.	  Ett	  snitt	  på	  drygt	  tio	  meters	  längd	  har	  tagits	  ut,	  detta	  inkluderar	  ett	  av	  
pelarparen	  samt	  en	  tiometersremsa	  av	  farbanan,	  fem	  meter	  i	  vardera	  riktning	  räknat	  
från	  pelarparet.	  Se	  figur	  6.	  

4.2.2	  Hjälp	  och	  stöd	  för	  arbetet	  
Det	  utvalda	  snittet	  har	  ritats	  upp	  i	  Tekla	  Structures	  till	  en	  3D-‐modell	  som	  sedan	  varit	  
underlag	  för	  denna	  del	  av	  examensarbetet.	  På	  WSPs	  broavdelning,	  där	  examensarbetet	  
genomförts,	  har	  dator	  och	  programlicens	  varit	  tillgänglig	  för	  båda	  författarna.	  I	  
examensarbetets	  inledande	  skede	  lästes	  en	  grundkurs	  i	  Tekla	  Structure	  med	  fokus	  på	  
enklare	  stålkonstruktioner.	  Kursmaterial	  och	  anteckningar	  från	  kurstillfället	  har	  
använts	  och	  varit	  till	  hjälp	  i	  själva	  modelleringen	  av	  3D-‐modellen.	  Kursmaterialet	  är	  
uppbyggt	  som	  en	  guide	  där	  ett	  praktiskt	  exempel	  gås	  igenom.	  Materialet	  ger	  en	  
övergripande	  bild	  av	  hur	  programmet	  fungerar,	  med	  fokus	  på	  stålkonstruktioner.	  På	  
WSP	  finns	  ett	  bredare	  kursmaterial,	  liknande	  det	  material	  som	  tidigare	  nämnts	  men	  
med	  fokus	  på	  även	  betongkonstruktioner	  och	  detaljer	  med	  mera.	  I	  programmets	  egen	  
hjälpfunktion	  återfinns	  kursmaterialet	  samt	  ytterligare	  instruktioner.	  Denna	  funktion	  
har	  använts	  flitigt	  under	  arbetet	  med	  3D-‐modellen.	  Även	  videoinstruktioner,	  framtagna	  
av	  programtillverkaren	  Tekla,	  har	  använts.	  Dessa	  finns	  att	  tillgå	  via	  webbplatsen	  
YouTube	  [2].	  Handledaren	  på	  WSP	  har	  också	  gett	  direkt	  hjälp	  och	  goda	  tips	  under	  arbetet	  
med	  modelleringen.	  

4.2.3	  ”Multi-‐user”	  och	  uppdelning	  av	  modellen	  
I	  arbetet	  med	  3D-‐modelleringen	  har	  programmets	  funktion	  ”multi-‐user”	  använts	  vilket	  
gjort	  det	  möjligt	  att	  koppla	  flera	  användare	  till	  modellen.	  Tack	  vare	  multi	  user-‐
funktionen	  har	  det,	  för	  författarna,	  varit	  möjligt	  att	  samtidigt	  bygga	  på	  modellen.	  För	  att	  
få	  en	  tydlig	  arbetsfördelning	  har	  en	  indelning	  av	  modellen	  gjorts	  där	  författarna	  
ansvarat	  för	  olika	  delar.	  I	  huvudsak	  har	  denna	  indelning	  gjorts	  enligt	  följande;	  
bottenplatta	  och	  pelare,	  armering	  av	  bottenplatta	  och	  pelare,	  farbana,	  spännarmering	  i	  
farbana,	  övrig	  armering	  av	  farbana	  samt	  rörliga	  lager.	  

4.2.4	  Detaljeringsgrad	  
Av	  hänsyn	  till	  tidsramen	  för	  examensarbetet	  har	  pålning	  under	  pelarparet	  uteslutits	  ur	  
analysen.	  Vidare	  har	  detaljer	  som	  broräcke,	  armatur,	  och	  elinstallationer	  uteslutits	  ur	  
modelleringen.	  För	  detaljer	  som	  till	  exempel	  de	  rörliga	  lagren	  görs	  en	  förenkling.	  
	  
[2]	  www.youtube.com
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I	  programmet	  är	  det	  möjligt	  att	  skapa	  komponenter	  som	  består	  av	  en	  sammansättning	  
av	  geometrier	  med	  olika	  material.	  Till	  dessa	  komponenter	  kan	  parametrar	  kopplas	  
vilket	  tillåter	  en	  ”öppen”	  komponent	  som	  inte	  är	  låst	  till	  en	  viss	  form.	  Denna	  
parameterkoppling	  utesluts	  i	  denna	  studie	  men	  lagren	  skapas	  till	  sin	  geometri.	  
	  
Att	  sänka	  detaljeringsgraden	  på	  detta	  sätt	  påverkar	  inte	  resultatet	  av	  examensarbetet	  då	  
frågor	  som	  berör	  programmets	  funktionsduglighet	  i	  detaljavseende	  kan	  undersökas	  mot	  
bakgrund	  av	  övrigt	  i	  examensarbetet	  använt	  material.	  

4.2.5	  Fortlöpande	  studier	  av	  2D-‐handlingarna	  
Under	  arbetet	  med	  modelleringen	  har	  2D-‐ritningarna	  fortlöpande	  studerats	  för	  att	  få	  en	  
modell	  som	  i	  så	  stor	  utsträckning	  som	  möjligt	  överensstämmer	  med	  den	  befintliga	  bron.	  
Detta	  har	  också	  gett	  möjlighet	  att	  få	  en	  djupare	  inblick	  i	  hur	  objekt	  presenteras	  i	  2D	  
respektive	  3D	  och	  jämföra	  hur	  väl	  objektet	  beskrivs	  i	  de	  båda	  fallen.	  

4.2.6	  Modellen	  byggs	  upp	  

4.2.6.1	  ”Grid”-‐nätet	  definieras	  
För	  att	  kunna	  skapa	  själva	  formerna	  för	  objektet	  definierades	  ett	  så	  kallat	  ”grid”-‐nät	  
bestående	  av	  linjer,	  utplacerade	  på	  lämpligt	  sätt	  utifrån	  modellen	  ur	  planperspektiv.	  	  
Grid-‐nätet	  har	  sedan	  byggts	  ut	  i	  takt	  med	  att	  modellen	  har	  växt.	  Olika	  grid-‐nät	  har	  
använts	  för	  att	  kunna	  definiera	  former	  i	  olika	  plan.	  Till	  grid-‐näten	  har	  3D-‐modellens	  
olika	  geometrier	  kopplats.	  

4.2.6.2	  Bottenplatta	  och	  pelarpar	  
Bottenplattan	  och	  pelarparets	  huvudgeometrier	  skapades	  först.	  Därefter	  började	  arbetet	  
med	  armering	  av	  bottenplattan	  och	  vidare	  armering	  i	  pelarna.	  Programmet	  har	  en	  
formkatalog	  där	  olika	  typer	  av	  armering	  finns	  definierad	  till	  form-‐typ,	  se	  figur	  1.	  
Aktuella	  armeringstyper	  valdes	  och	  inställningar	  för	  armeringsjärnens	  dimensioner	  
ställdes	  in.	  Därefter	  placerades	  järnen	  ut	  enligt	  måttanvisningar	  i	  2D-‐ritningarna.	  I	  vissa	  

fall	  har	  armeringen	  placerats	  
ut	  godtyckligt	  då	  tillräckliga	  
anvisningar	  saknats	  i	  2D-‐
underlaget.	  Armeringen	  har	  i	  
modellen	  försetts	  med	  olika	  
färger,	  något	  som	  delvis	  
sköts	  automatiskt	  av	  
programmet	  med	  en	  viss	  
frihet	  att	  manuellt	  styra	  
färgvalet.	  Att	  färgmärka	  ger	  
en	  tydligare	  bild	  av	  
armeringen.	  
	  

	   	  

Figur	  1	  –	  Modellering	  av	  armering.	  I	  programmets	  formkatalog	  görs	  
inställningar	  för	  armering	  som	  sedan	  placeras	  ut.	  
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4.2.6.3	  Farbanans	  tvärsnitt	  definieras	  
Parallellt	  med	  bottenplattan	  och	  pelarnas	  utformande	  definierades	  farbanans	  tvärsnitt.	  I	  
programmet	  finns	  en	  bas	  med	  olika	  standardtyper	  för	  horisontella	  betongelement,	  till	  
denna	  kan	  användaren	  sedan	  lägga	  till	  egna	  typer.	  I	  detta	  fall	  var	  det	  fråga	  om	  en	  
järnvägsbro	  med	  unikt	  tvärsnitt.	  Tvärsnittet	  definierades	  därför	  först	  och	  sparades	  
sedan	  till	  typbasen	  innan	  farbanan	  kunde	  skapas.	  Med	  hjälp	  av	  ”Sketch	  Editor”	  ritades	  
tvärsnittets	  form	  i	  grova	  drag,	  se	  figur	  2.	  Skissen	  måttsattes	  och	  programmet	  kopplade	  
automatiskt	  parametrar	  till	  respektive	  mått.	  Parametrarna	  angavs	  sedan	  med	  rätt	  
värden	  från	  2D-‐ritningarna.	  
	  
För	  att	  inte	  kunna	  placera	  farbanan	  på	  en	  given	  höjd	  ovanför	  det	  ursprungliga	  grid-‐nätet	  
användes	  ett	  tillfälligt	  grid-‐nät	  placerat	  parallellt	  med	  grundnätet	  men	  på	  högre	  nivå.	  
För	  att	  underlätta	  det	  fortsatta	  arbetet	  med	  armeringsdragning	  i	  farbanan	  behölls	  dess	  
horisontalläge	  för	  att	  senare,	  när	  armeringen	  lagts	  på	  plats,	  roteras	  till	  1	  %	  lutning	  enligt	  
anvisningar	  i	  2D-‐handlignarna.	  

4.2.6.4	  Armering	  i	  farbanan	  –	  ett	  komplicerat	  arbete	  
Armeringen	  i	  farbanan	  består	  bland	  annat	  av	  spännarmering	  och	  byglar	  som	  ligger	  
utanför	  programmets	  komponentkatalog.	  Det	  ledde	  till	  ett	  mer	  krävande	  modellerande	  
då	  en	  del	  av	  byglarna	  hade	  unika	  former	  och	  inte	  fanns	  med	  i	  komponentkatalogen.	  
Figur	  3	  visar	  armeringens	  olika	  former.	  För	  att	  kunna	  arbeta	  i	  sektionsvy	  och	  placera	  ut	  
järnen	  skapades	  nya	  grid-‐nät.	  Mot	  dessa	  kunde	  sedan	  armeringen	  kopplas.	  
	  
Till	  spännarmeringen	  användes	  en	  armeringsfunktion	  som	  är	  anpassad	  för	  detta.	  Då	  
denna	  typ	  av	  armering	  består	  av	  linor	  och	  följer	  en	  kurvig	  linje	  ställs	  andra	  krav	  på	  
tillvägagångssättet	  för	  att	  placera	  armeringen.	  I	  2D-‐ritningarna	  fanns	  plan-‐	  och	  
elevationsvyer	  som	  beskrev	  linornas	  olika	  sträckningar	  och	  angivna	  höjdmått	  för	  ett	  

Figur	  2	  –	  Sketch	  Editor.	  Brons	  tvärsnitt	  definieras	  och	  måttsätts.	  En	  parameterlista	  genereras	  automatiskt.	  
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antal	  punkter	  längs	  kurvorna.	  
Utifrån	  dessa	  skapades	  ett	  grid-‐
nät	  till	  vilket	  armeringen	  anslöts.	  
Då	  armeringen	  krökte	  i	  två	  ledder	  
och	  2D-‐ritningarna	  inte	  tydligt	  
angav	  den	  exakta	  dragningen	  i	  
sidled	  gjordes	  en	  godtycklig	  
krökning	  av	  armeringen.	  Dock	  
uppfylldes	  kravet	  om	  20	  meters	  
bockningsradie	  för	  
spännarmeringen.	  

4.2.6.5	  Komponenter	  –	  rörligt	  lager	  
För	  de	  rörliga	  lagren	  användes	  som	  förut	  nämnts	  en	  förenklad	  variant.	  Från	  
hänvisningar	  i	  2D-‐ritningarna	  kunde	  information	  och	  den	  aktuella	  lagertypen	  hämtas	  
från	  tillverkarens	  webbsida.	  Dessa	  data	  användes	  för	  att	  bygga	  upp	  geometrin	  som	  
bestod	  av	  flera	  delar.	  Komponenten	  placerades	  sedan	  mellan	  pelarna	  och	  farbanan.	  
Därefter	  roterades	  farbanan	  till	  rätt	  läge	  och	  lagret	  justerades.	  
	  

4.3	  Referensobjekt	  

4.3.1	  Två	  broar	  projekterade	  i	  Tekla	  Structures	  

4.3.1.1	  Ekensbergsbron	  
I	  SL:s	  utbyggnad	  av	  Tvärbanan,	  snabbspårväg	  i	  Stockholm,	  är	  Ekensbergsbron	  
(järnvägsbro	  över	  Mälarbanan)	  en	  länk	  som	  förbinder	  Solna	  med	  Sundbyberg.	  Brons	  
konstruktion	  består	  av	  ett	  stålfackverk	  som	  vilar	  på	  ett	  landfäste	  och	  ett	  pelarpar.	  Bron	  
projekterades	  av	  WSP	  Bro	  och	  Vattenbyggnad.	  SL	  stod	  som	  beställare	  av	  projektet	  och	  
NCC	  som	  huvudentreprenör.	  För	  tillverkning	  och	  montering	  av	  stålfackverket	  stod	  den	  
polske	  ståltillverkaren	  Promostal,	  WSP	  Bro	  och	  Vattenbyggnad	  i	  Stockholm	  
projekterade	  stålfackverket.	  Stålfackverket	  projekterades	  i	  Tekla	  Structures	  och	  
modellen	  användes	  sedan	  i	  Promostals	  tillverkningsprocess	  [14].	  
	  
Den	  del	  av	  broprojektet	  som	  legat	  till	  grund	  för	  analysen	  av	  detta	  referensobjekt	  utgörs	  
av	  det	  stålfackverk	  som	  tidigare	  nämnts.	  Tekla-‐modellen	  som	  analyserats	  innehåller	  inte	  
broprojektet	  i	  sin	  helhet	  utan	  endast	  stålfackverket.	  Fackverket	  består	  av	  totalt	  9020	  
stålbitar	  och	  väger	  totalt	  327	  ton	  [15].	  

4.3.1.2	  Röforsbron	  
Den	  snart	  100	  år	  gamla	  Röforsbron	  över	  Arbogaån	  är	  en	  av	  121	  broar	  i	  Sverige	  som	  har	  
ett	  nationellt	  bevarandevärde	  [16].	  Det	  gör	  att	  projektet	  är	  av	  en	  speciell	  karaktär.	  Efter	  
övervägande	  beslutades	  att	  bron	  skulle	  rivas	  och	  en	  ny	  byggas	  enligt	  originalet.	  
Förhållandena	  har	  därmed	  varit	  speciella.	  
	  

Figur	  3	  –	  Komplicerad	  armering	  i	  farbanan	  
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Projektet	  genomfördes	  enligt	  BIM-‐metoden	  med	  undantag	  för	  relationshandlingarna,	  
detta	  behandlas	  närmare	  i	  analysen,	  se	  6.3.2.	  Till	  grund	  för	  projektet	  byggdes	  en	  modell	  
upp	  i	  Tekla	  Structures.	  WSPs	  Karlstadskontor	  stod	  för	  projekteringen	  av	  bron.	  Skanska	  
utförde	  entreprenaden	  och	  Trafikverket	  stod	  som	  beställare.	  

4.3.2	  Informationskällor	  

4.3.2.1	  Datamodeller	  
Vid	  analysering	  av	  referensobjekten	  har	  tillgång	  till	  Tekla-‐modeller	  gjort	  att	  objekten	  
varit	  möjliga	  att	  undersöka	  i	  sin	  helhet.	  Då	  projekten	  är	  omfattande	  och	  tiden	  för	  detta	  
examensarbete	  begränsad	  har	  modellerna	  inte	  analyserats	  i	  detalj.	  De	  har	  snarare	  varit	  
till	  hjälp	  för	  att	  få	  en	  bild	  av	  objekten	  ur	  ett	  projekteringsperspektiv.	  Tillsammans	  med	  
övriga	  informationskällor	  har	  objekten	  analyserats	  och	  fokus	  har	  legat	  på	  de	  aspekter	  
som	  de	  intervjuade	  kunderna	  lyft	  fram.	  Analysen	  av	  dessa	  referensobjekt	  behandlar	  
främst	  de	  aspekter	  som	  inte	  varit	  möjliga	  att	  beröra	  i	  samband	  med	  analys	  av	  den	  Tekla-‐
modell	  som	  projekterats	  och	  behandlas	  i	  kapitel	  4.2	  och	  6.2.	  

4.3.2.2	  Artiklar,	  presentationer	  och	  samtal	  
I	  analysen	  har	  ett	  antal	  artiklar	  använts.	  Artiklarna	  belyser	  broprojekten	  ur	  
projektörens	  synvinkel.	  En	  del	  av	  artiklarna	  är	  utgivna	  på	  WSPs	  interna	  medier,	  andra	  i	  
mer	  spridda.	  För	  analysen	  har	  även	  tillgång	  till	  presentationer	  av	  de	  båda	  projekten	  
varit	  möjlig.	  Dessa	  innehåller	  information	  som	  använts	  i	  analysen.	  
	  
För	  både	  Ekensbergsbron	  och	  Röforsbron	  har	  samtal	  hållits	  med	  de	  ansvariga	  
projektörerna,	  Adam	  Röing	  respektive	  Lisa	  Mellberg.	  I	  dessa	  samtal	  har	  projektörerna	  
gett	  svar	  på	  frågor	  som	  inte	  behandlats	  i	  det	  material	  som	  i	  övrigt	  har	  använts	  i	  
analysen.	  Med	  denna	  kontakt	  har	  information	  kunnat	  hämtas	  direkt	  i	  ursprungskällan.	  

4.3.2.3	  BIMboost-‐seminarie	  
Den	  14	  maj	  2013	  hölls	  på	  WSP	  i	  Stockholm	  en	  seminariedag	  under	  temat	  ”BIMboost”.	  
Under	  dagen	  hölls	  flera	  seminarier	  där	  BIM	  lyftes	  fram	  ur	  olika	  synvinklar,	  bland	  annat	  
presenterades	  projektet	  med	  Röforsbron.	  Lisa	  Mellberg,	  WSP	  och	  Hanna	  Skånberg,	  
Skanska	  beskrev	  projektet	  ur	  projektörens	  och	  entreprenörens	  perspektiv.	  
Presentationen	  dokumenterades	  både	  via	  ljudinspelning	  och	  anteckningar.	  Detta	  
material	  har	  sedan	  använts	  som	  underlag	  till	  analysen.	  Det	  bildmaterial	  som	  visades	  vid	  
presentationen	  har	  också	  använts	  i	  analysen.	  

4.3.3	  Sammanställning	  av	  material	  
Informationen	  som	  hämtats	  ur	  de	  olika	  informationskällorna	  har	  under	  analysen	  
samlats	  till	  ett	  enhetligt	  underlag.	  Detta	  har	  sedan	  undersökt	  med	  utgångspunkt	  i	  de	  
aspekter	  kunden	  lyft	  fram	  som	  särskilt	  viktiga.	  I	  analysen	  av	  referensobjekten	  har	  fokus	  
legat	  på	  aspekter	  som	  inte	  varit	  möjliga	  att	  behandla	  i	  samband	  med	  undersökning	  av	  
Tekla-‐modellen.	  
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5.	  Faktainsamling	  

5.1	  Intervjuer	  
För	  samtliga	  intervjuer	  har	  ett	  frågeformulär	  använts	  som	  grund	  men	  då	  intervjuerna	  
haft	  en	  karaktär	  av	  öppna	  samtal	  har	  även	  frågor	  som	  legat	  utanför	  detta	  underlag	  
diskuterats.	  Svaren	  från	  intervjuerna	  återges	  därför	  i	  löpande	  text,	  indelade	  i	  lämpliga	  
stycken	  med	  passande	  rubriker.	  Dessa	  stycken	  är	  en	  direkt	  återgivning	  av	  den	  
intervjuades	  svar	  och	  inte	  författarnas	  egna	  reflekteringar.	  För	  att	  läsaren	  ska	  få	  en	  bild	  
av	  vilken	  miljö	  den	  intervjuade	  verkar	  i	  ges	  en	  kort	  introduktion	  av	  det	  aktuella	  
företaget	  för	  respektive	  intervju.	  

5.1.1	  Intervju	  med	  beställare	  –	  Trafikverket	  

5.1.1.1	  Trafikverkets	  organisation	  
Trafikverket	  är	  en	  statlig	  myndighet	  som	  bland	  annat	  ansvarar	  för	  långsiktig	  planering	  
av	  transportsystem	  i	  Sverige.	  Myndigheten	  har	  ansvar	  för	  bland	  annat	  byggande,	  drift	  
och	  underhåll	  av	  landets	  vägar	  och	  järnvägar	  [17].	  Myndighetens	  mål	  är	  att	  skapa	  ”ett	  
tillgängligt	  och	  säkert	  transportsystem	  som	  tar	  hänsyn	  till	  miljö	  och	  hälsa.”	  [18]	  
	  
Som	  organisation	  är	  Trafikverket	  förhållandevis	  ung	  och	  bildades	  1	  april	  2010.	  
Organisationen	  är	  en	  hopslagning	  av	  flera	  tidigare	  verksamheter;	  Banverket,	  Vägverket,	  
Rikstrafiken,	  Rederinämnden,	  långsiktiga	  planeringen	  vid	  sjöfartsverket,	  
Transportstyrelsen	  samt	  en	  del	  av	  Statens	  Institut	  för	  Kommunikationsanalys	  [17].	  
	  
I	  en	  intervju	  beskriver	  Kurt	  Palmqvist	  på	  Trafikverket	  hur	  företagets	  arbete	  inom	  
anläggningsområdet	  bedrivs	  idag	  och	  var	  företaget	  står	  i	  utvecklingen	  mot	  en	  
verksamhet	  som	  drivs	  enligt	  BIM-‐metoden.	  Han	  ger	  också	  sin	  syn	  på	  framtiden	  inom	  
byggbranschen,	  vilka	  utmaningar	  Trafikverket	  står	  inför	  och	  hur	  3D-‐verktyg	  som	  Tekla	  
Structures	  påverkar	  arbetet	  inom	  anläggningsbranschen.	  För	  referens,	  se	  [19].	  

5.1.1.2	  Utveckling	  som	  tar	  tid	  
Trafikverket	  är	  en	  stor	  beställare	  av	  anläggningsprojekt	  som	  broar.	  Organisationen	  är	  
stor	  vilket	  leder	  till	  en	  långsam	  utvecklingsprocess	  där	  förändringar	  tar	  lång	  tid	  att	  
genomföra.	  Trafikverkets	  låga	  ålder	  bidrar	  dessutom	  till	  en	  viss	  instabilitet	  och	  svårhet	  
att	  styra	  organisationen.	  På	  ledningsnivå	  finns	  en	  uttalad	  vision	  om	  att	  anpassa	  
organisationens	  verksamhet	  mot	  BIM	  ett	  arbete	  som	  tar	  tid	  och	  är	  krävande	  för	  en	  så	  
stor	  organisation.	  Idag	  genomförs	  större	  delen	  av	  Trafikverkets	  anläggningsprojekt	  
enligt	  den	  traditionella	  2D-‐metoden.	  Några	  projekt,	  till	  exempel	  Förbifart	  Stockholm	  och	  
Röforsbron,	  genomförs	  dock	  som	  försöksprojekt	  i	  syfte	  att	  undersöka	  och	  utvärdera	  hur	  
BIM-‐metoden	  kan	  införas	  och	  realiseras	  i	  verksamheten.	  

5.1.1.3	  Trafikverket	  inne	  i	  en	  övergångsfas	  
Trafikverket	  är	  inne	  i	  en	  övergångsfas	  mellan	  traditionellt	  genomförande	  av	  projekt	  
med	  2D-‐metoden	  som	  grund,	  och	  BIM-‐baserat	  projektutförande.	  Det	  innebär	  att	  
projekten	  oftast	  projekteras	  i	  2D	  och	  i	  de	  fall	  projekteringen	  görs	  med	  hjälp	  av	  ett	  3D-‐
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modelleringsprogram	  överförs	  3D-‐modellerna	  till	  2D-‐ritningar.	  Den	  klart	  största	  grenen	  
i	  organisationens	  verksamhet	  är	  förvaltningen.	  Därför	  spelar	  den	  en	  avgörande	  roll	  i	  
vilka	  krav	  som	  ställs	  på	  projektutförande	  och	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram.	  Inom	  
förvaltningen	  finns	  idag	  varken	  kompetens	  eller	  system	  för	  hantering	  av	  3D-‐modeller	  
och	  de	  nya	  format	  som	  används	  i	  3D-‐modellering.	  

5.1.1.4	  2D-‐modellering	  i	  Trafikverkets	  verksamhet	  
I	  stort	  har	  2D-‐metoden	  fungerat	  bra	  och	  gör	  det	  fortfarande.	  Fel	  i	  handlingar	  
förekommer	  sällan	  och	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram	  håller	  god	  kvalitet	  med	  avseende	  på	  
både	  noggrannhet	  och	  felfrihet.	  Även	  kommunikation	  mellan	  olika	  aktörer	  i	  2D-‐
baserade	  projekt	  sköts	  överlag	  med	  gott	  resultat.	  I	  de	  flesta	  projekt	  köper	  Trafikverket	  
in	  tjänster	  för	  projektledning	  som	  sköter	  samordning	  mellan	  aktörerna,	  denna	  lösning	  
fungerar	  bra.	  
	  
Generellt	  sett	  har	  inte	  Trafikverket	  haft	  några	  större	  förseningar	  eller	  merkostnader	  i	  
sina	  projekt.	  Det	  finns	  dock	  undantag.	  Ett	  projekt	  där	  man	  sett	  stora	  förseningar	  är	  
arbetet	  med	  den	  nya	  järnvägsbro	  som	  idag	  byggs	  vid	  Årstaberg,	  strax	  söder	  om	  
Stockholm.	  Det	  är	  ett	  projekt	  där	  3D-‐modellering	  troligen	  hade	  varit	  till	  stor	  hjälp	  och	  
kunnat	  leda	  till	  att	  tidsöverskridanden	  hållits	  nere.	  Det	  som	  framför	  allt	  skapat	  problem	  
är	  omfattande	  och	  komplex	  armering	  vilket	  med	  3D-‐modelleringsprogram	  kan	  
visualiseras	  och	  presenteras	  på	  ett	  sätt	  som	  ligger	  närmare	  verkligheten.	  

5.1.1.5	  2D	  eller	  3D	  –	  fördelar	  och	  nackdelar	  
Valet	  av	  arbetsmetod,	  2D	  eller	  3D,	  beror	  på	  typen	  av	  projekt.	  Handlar	  det	  om	  en	  
förhållandevis	  enkel	  bro	  i	  lättframkomlig	  miljö	  kan	  i	  dagsläget	  projektering	  lika	  väl	  
göras	  i	  2D	  som	  3D.	  Omfattning	  och	  komplexitet	  är	  också	  viktiga	  aspekter.	  Står	  man	  inför	  
ett	  projekt	  med	  till	  exempel	  komplex	  armeringsstruktur	  är	  3D-‐modeller	  bra	  hjälpmedel.	  
Med	  3D-‐projektering	  finns	  möjlighet	  att	  redan	  innan	  produktionsstart	  virtuellt	  bygga	  
upp	  konstruktionen	  i	  den	  miljö	  projektet	  utförs.	  Detta	  är	  en	  klar	  fördel	  med	  3D-‐
modellering.	  Det	  är	  också	  lättare	  att	  se	  hur	  olika	  delar	  hänger	  ihop	  när	  man	  projekterar	  i	  
3D.	  
	  
I	  projekt	  med	  många	  aktörer	  kan	  3D-‐projektering	  även	  underlätta	  i	  samordning	  och	  
kommunikation.	  Samtidigt	  är	  det	  viktigt	  att	  tydligt	  klargöra	  vem	  som	  bär	  ansvar	  för	  
olika	  delar	  i	  modellen	  och	  vem	  som	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  hela	  modellen.	  En	  
stor	  utmaning	  vid	  3D-‐projektering	  är	  att	  hänsyn	  tas	  till	  förvaltningsaspekten.	  Med	  
traditionell	  2D-‐projektering	  kan	  handlingar	  hanteras	  även	  i	  ett	  långsiktigt	  perspektiv.	  
Det	  är	  en	  klar	  fördel	  med	  2D-‐projektering.	  

5.1.1.6	  Tekla	  Structures	  i	  Trafikverkets	  verksamhet	  
Trafikverket	  har	  ingen	  större	  erfarenhet	  av	  projekt	  där	  3D-‐modelleringsverktyget	  Tekla	  
Structures	  använts.	  Kunskapen	  är	  på	  detta	  område	  låg	  och	  man	  har	  heller	  inte	  den	  
tekniska	  utrustning	  som	  krävs	  för	  att	  hantera	  Tekla-‐projekterade	  modeller.	  Ett	  par	  
projekt	  är	  dock	  projekterade	  i	  Tekla	  Structures,	  bland	  annat	  byggnation	  av	  en	  
järnvägsbro	  i	  Södertälje.	  Detta	  projekt	  levererades	  utan	  några	  större	  anmärkningar.	  
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Däremot	  fick	  Trafikverket	  inte	  relationshandlingar	  som	  tydligt	  visade	  sambandet	  mellan	  
olika	  delar.	  Detta	  ses	  dock	  inte	  som	  en	  brist	  hos	  programvaran	  Tekla	  Structures	  utan	  
snarare	  som	  en	  följd	  av	  bristande	  arbete	  hos	  projektören.	  
	  
I	  projekt	  där	  Tekla	  Structures	  använts	  har	  granskningsunderlaget	  bestått	  av	  
traditionella	  2D-‐ritningar	  och	  beräkningar.	  Granskning	  av	  de	  handlingar	  som	  tagits	  fram	  
under	  projekteringen	  är	  en	  viktig	  del	  att	  förändra	  för	  att	  nå	  fram	  till	  en	  verksamhet	  som	  
fullt	  ut	  baseras	  på	  BIM-‐metoden.	  Idag	  finns,	  hos	  Trafikverket,	  varken	  teknisk	  utrustning	  
eller	  utbildad	  personal	  för	  att	  granska	  3D-‐modeller.	  Utbildad	  personal	  och	  nödvändig	  
teknisk	  utrustning	  är	  en	  förutsättning	  för	  att	  organisationen	  ska	  kunna	  driva	  sina	  
projekt	  med	  hjälp	  av	  3D-‐modellering.	  

5.1.1.7	  BIM	  i	  framtiden	  och	  Trafikverkets	  utveckling	  
Med	  tanke	  på	  att	  utvecklingen	  mot	  BIM	  i	  byggbranschen	  under	  de	  senaste	  åren	  ökat	  
kraftigt	  kommer	  sannolikt	  de	  flesta	  byggprojekt	  inom	  några	  år	  drivas	  som	  fullt	  
utvecklade	  BIM-‐projekt	  med	  3D-‐modelleringsverktyg	  som	  hjälp.	  För	  Trafikverkets	  del	  
handlar	  det	  om	  att	  få	  med	  sig	  förvaltningssidan	  i	  utvecklingen.	  Arbetssättet	  måste	  
förankras	  i	  denna	  gren	  av	  verksamheten	  för	  att	  organisationen	  ska	  ha	  någon	  verklig	  
nytta	  av	  3D-‐modellering	  som	  arbetsmetod.	  De	  modeller	  som	  tas	  fram	  måste	  fungera	  och	  
vara	  läsbara	  inte	  bara	  i	  projekterings-‐	  och	  produktionsskedet	  utan	  även	  i	  
förvaltningsskedet.	  På	  samma	  sätt	  som	  möjligheten	  finns	  att	  arkivera	  och	  läsa	  2D-‐
ritningar	  från	  tidigare	  projekt	  måste	  också	  de	  3D-‐modeller	  som	  projekteras	  idag	  kunna	  
läsas	  och	  hanteras	  i	  framtiden.	  Den	  utveckling	  som	  på	  bara	  några	  år	  har	  lett	  till	  stora	  
förändringar	  på	  det	  tekniska	  området	  kommer	  säkerligen	  fortsätta.	  Mot	  bakgrund	  av	  
detta	  är	  det	  av	  stor	  vikt	  att	  hitta	  ett	  system	  som	  fungerar	  trots	  förändringar	  av	  till	  
exempel	  filformat	  och	  teknisk	  utrustning.	  
	  
Trafikverket	  har	  idag	  ett	  flertal	  befintliga	  konstruktioner	  för	  vilka	  handlingar	  saknas.	  
Detta	  är	  ett	  problem	  som	  måste	  förhindras	  när	  utvecklingen	  nu	  drivs	  mot	  BIM.	  	  
Utvecklingen	  får	  inte	  heller	  rusa	  iväg.	  Risken	  är	  då	  att	  viktiga	  skeden	  i	  projekteringen	  
oavsiktligt	  förbises.	  Det	  nya	  arbetssättet	  måste	  vara	  väl	  förankrat	  och	  genomgå	  en	  
noggrann	  undersökning	  innan	  det	  kan	  antas	  som	  ett	  nytt	  arbetssätt	  mot	  vilket	  
organisationen	  ska	  orienteras.	  	  
	  
För	  att	  utvecklingen	  ska	  gå	  vidare	  krävs	  engagemang	  och	  pådrivande	  från	  aktörer	  som	  
redan	  arbetar	  med	  och	  har	  system	  för	  3D-‐modellering.	  Här	  kan	  företag	  som	  WSP	  ta	  en	  
stor	  roll	  och	  gå	  i	  bräschen	  för	  att	  utvecklingen	  ska	  kunna	  fortskrida.	  Ansvar	  och	  
kvalitetssäkring	  är	  viktiga	  bitar	  att	  arbeta	  med	  för	  att	  kunden	  ska	  få	  förtroende	  för	  
verktyg	  som	  Tekla	  Structures.	  När	  det	  gäller	  ansvar	  är	  det	  viktigt	  att	  det	  för	  kunden	  blir	  
tydligt	  vem	  som	  bär	  ansvar	  för	  respektive	  del	  i	  projektet	  och	  i	  den	  3D-‐modell	  som	  
arbetas	  fram.	  Det	  måste	  finnas	  ett	  svar	  på	  frågan;	  vem	  bär	  ansvar	  för	  en	  modell	  vilken	  
flera	  aktörer	  tillsammans	  har	  skapat?	  Med	  en	  tydlig	  ansvarsfördelning	  kan	  fel	  och	  
missförstånd	  lösas	  och	  konflikter	  hanteras	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Kvalitetssäkring	  handlar	  om	  
att	  man	  från	  projektörens	  sida	  visar	  hur	  modellen	  systemsäkras	  och	  garanteras.	  Innan	  
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handlingar	  kan	  fastställas	  bör	  de	  föregås	  av	  en	  tydlig	  redogörelse	  för	  vad	  som	  är	  
granskat	  och	  godkänt	  i	  modellen.	  

5.1.1.8	  Viktiga	  aspekter	  i	  utvärdering	  av	  3D-‐modelleringsverktyg	  
För	  att	  kunna	  analysera	  verktyget	  Tekla	  Structures	  lämplighet	  och	  kundnytta	  i	  
brosammanhang	  finns	  några	  aspekter	  som	  är	  viktiga	  att	  se	  på.	  
	  
– Modellens	  användbarhet	  i	  förvaltningsskedet.	  
– Möjligheten	  att	  frysa	  den	  modell	  som	  godkänts	  av	  kunden.	  Modellen	  måste	  vara	  

garanterad	  mot	  förändringar.	  
– Vilken	  kvalitet	  kan	  man	  leverera	  till	  kunden	  med	  hjälp	  av	  verktyget?	  
– Minimering	  av	  fel	  som	  till	  exempel	  kollisioner.	  
– Hur	  hanteras	  modellen	  vid	  önskemål	  om	  att	  dela	  upp	  projektet	  och	  få	  ut	  vissa	  

handlingar	  innan	  hela	  projektet	  är	  färdigprojekterat?	  Kan	  granskning	  och	  
kvalitetssäkring	  av	  vissa	  delar	  göras	  så	  att	  produktionen	  av	  dessa	  kan	  påbörjas	  
innan	  övrig	  projektering	  är	  klar?	  Detta	  är	  en	  viktig	  aspekt	  ur	  tidssynpunkt	  och	  en	  
förutsättning	  för	  att	  tider	  ska	  kunna	  hållas.	  

– Hur	  kopplar	  man	  modellen	  till	  beräkningsprogram?	  Det	  måste	  också	  vara	  klart	  och	  
tydligt	  vad	  programmet	  gör	  för	  att	  lösa	  beräkningar.	  Förståelsen	  av	  hur	  
programmet	  arbetar	  är	  viktig	  för	  att	  kunna	  göra	  en	  rimlighetsbedömning	  av	  de	  
resultat	  programmet	  levererar.	  

5.1.2	  Intervju	  med	  beställare	  –	  Stockholms	  Lokaltrafik	  (SL)	  

5.1.2.1	  SLs	  organisation	  och	  utbyggnaden	  av	  Tvärbanan	  
SL	  är	  en	  beställarorganisation	  som	  ansvarar	  för	  att	  det	  finns	  ett	  väl	  fungerande	  
kollektivtrafiknät	  i	  Stockholm	  län.	  Organisationen	  har	  det	  övergripande	  ansvaret	  för	  att	  
trafiken	  sköts	  på	  ett	  sätt	  som	  gör	  att	  resenärer	  lätt	  kan	  röra	  sig	  i	  Stockholmsregionen.	  I	  
SLs	  ansvar	  ligger	  också	  stora	  delar	  av	  infrastrukturen	  i	  kollektivtrafiken.	  För	  den	  mer	  
detaljerade	  planeringen	  och	  rent	  konkreta	  trafiklösningen	  svarar	  trafikentreprenörer	  
som	  SL	  beställer	  tjänster	  från	  [20].	  
	  
I	  avsnitt	  4.3.1.1	  presenterades	  projektet	  med	  Ekensbergbron.	  Hans	  Annevall	  var	  
projektledare	  och	  ger	  i	  en	  intervju	  sin	  syn	  på	  utvecklingen	  från	  2D	  till	  3D,	  BIM,	  och	  i	  
vilken	  fas	  SL	  befinner	  sig.	  För	  referens,	  se	  [14].	  	  

5.1.2.2	  2D-‐modellering	  i	  SLs	  verksamhet	  
Större	  delen	  av	  SL:s	  projekt	  drivs	  på	  traditionellt	  vis	  med	  2D-‐projektering.	  Sett	  till	  hela	  
verksamheten	  är	  SL	  bara	  i	  startgroparna	  i	  utvecklingen	  mot	  BIM	  och	  3D-‐modellering	  
men	  både	  Ekensbergsbron	  och	  Ulvsundadepån	  är	  projekt	  där	  BIM-‐metoden	  använts	  
nästan	  fullt	  ut.	  
	  
Idag	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  enligt	  2D-‐metoden	  väl	  och	  den	  produkt	  som	  
tas	  fram	  håller	  god	  kvalitet.	  Arbetet	  drivs	  utan	  några	  större	  brister	  i	  noggrannhet,	  
felfrihet	  eller	  kommunikation	  mellan	  aktörer.	  Projekt	  som	  genomförs	  på	  traditionellt	  vis	  
flyter	  i	  regel	  på	  bra	  och	  inga	  större	  förseningar	  eller	  merkostnader	  framkommer	  i	  
produktionsskedet.	  Däremot	  blir	  det	  i	  granskningsskedet	  tydligt	  att	  fel	  i	  beräkningar	  
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ofta	  sker,	  detta	  leder	  naturligtvis	  till	  merarbete	  och	  förseningar.	  När	  handlingar	  väl	  är	  
granskade	  och	  godkända	  förekommer	  sällan	  fel	  eller	  förseningar	  i	  projektets	  följande	  
skeden.	  

5.1.2.3	  3D-‐modellering	  i	  SLs	  verksamhet	  
SL	  har	  ingen	  större	  erfarenhet	  av	  projekt	  där	  3D-‐modeller	  använts.	  Förut	  nämnda	  
Ekensbergsbron	  samt	  nu	  pågående	  projekt	  med	  Ulvsundadepån,	  spårvagnsdepå	  som	  
projekterats	  av	  konsultföretaget	  Ramböll,	  är	  projekt	  där	  man	  använt	  Tekla	  Structures	  i	  
projekteringen.	  Inom	  SLs	  organisation	  används	  inte	  Tekla	  Structures	  direkt	  och	  
kunskapen	  som	  krävs	  för	  att	  hantera	  programmet	  är	  generellt	  låg.	  För	  projekt	  där	  
projekteringen	  gjorts	  med	  3D-‐modelleringsverktyg	  har	  de	  handlingar	  som	  skickats	  till	  
granskning	  tagits	  fram	  i	  2D.	  Det	  innebär	  att	  personalen	  som	  ansvarar	  för	  granskningen	  
utför	  sitt	  arbete	  på	  traditionellt	  vis,	  analogt	  med	  projekt	  som	  är	  projekterade	  i	  2D.	  
	  
Med	  3D-‐modellering	  kan	  byggprojekt	  bli	  effektivare	  och	  leverera	  en	  produkt	  som	  ger	  
fler	  mervärden	  jämfört	  med	  det	  traditionella	  arbetssättet,	  2D-‐metoden.	  Ekensbergsbron	  
är	  ett	  bra	  exempel	  på	  hur	  väl	  BIM-‐baserat	  arbete	  kan	  fungera.	  I	  projekt	  med	  
komplicerade	  konstruktioner	  är	  det	  enklare	  att	  använda	  3D-‐modellering	  för	  att	  förstå	  
hur	  arbetet	  ska	  utföras.	  I	  fallet	  med	  Ekenbergsbron	  var	  3D-‐modellering	  en	  
grundförutsättning.	  Projektet	  genomfördes	  utan	  större	  fel	  eller	  problem.	  
Kommunikationen	  fungerade	  väl	  och	  aktiviteter	  hölls	  inom	  tidsramen.	  Dialogen	  mellan	  
olika	  aktörer	  sköttes	  fint	  och	  den	  Tekla-‐modell	  WSP	  projekterat	  hade	  en	  positiv	  
inverkan	  i	  projektet.	  Med	  Tekla-‐modellen	  får	  också	  förvaltaren	  ett	  bra	  underlag	  för	  sitt	  
arbete	  med	  drift	  och	  underhåll	  av	  bron.	  

5.1.2.4	  Utveckling	  och	  framtid	  
BIM	  är	  framtiden	  och	  inom	  fem	  till	  tio	  år	  är	  det	  troligt	  att	  alla	  anläggningsprojekt	  
genomförs	  enligt	  BIM-‐metoden.	  Hur	  SLs	  egen	  utveckling	  ser	  ut	  i	  framtiden	  är	  svårt	  att	  
spekulera	  i	  men	  mot	  bakgrund	  av	  den	  utveckling	  som	  byggbranschen	  hittills	  gått	  
igenom	  är	  det	  en	  rimlig	  tanke	  att	  SL	  anpassar	  sin	  verksamhet	  mot	  BIM.	  Den	  
inkörningsperiod	  som	  krävs	  för	  att	  omorganisera	  och	  kompetensutveckla	  en	  
organisation	  är	  inget	  hinder.	  I	  det	  långa	  perspektivet	  är	  denna	  process	  en	  investering.	  
	  
Att	  använda	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  i	  broprojektering	  har	  visat	  sig	  fungera	  bra.	  
Det	  finns	  inga	  större	  hinder	  för	  att	  programmet	  blir	  mer	  använt	  i	  broprojekt.	  
Naturligtvis	  får	  införande	  av	  programmet	  inte	  leda	  till	  att	  den	  totala	  tiden	  och	  kostnaden	  
för	  projekt	  ökar.	  Det	  måste	  också	  generera	  högre	  kvalitet	  och	  reducering	  av	  fel	  och	  
problem	  jämfört	  med	  2D-‐metoden.	  Programmet	  måste	  vara	  attraktivt	  och	  företag	  som	  
redan	  använder	  det	  i	  sin	  verksamhet	  måste	  vara	  pådrivande	  och	  leda	  utvecklingen	  
framåt	  i	  branschen.	  Några	  aspekter	  som	  är	  viktiga	  att	  se	  på	  när	  nya	  verktyg	  som	  
exempelvis	  Tekla	  Structures	  utvärderas	  är:	  
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– Hur	  lätt	  är	  programmet	  att	  använda	  och	  hur	  konkurrenskraftigt	  är	  det	  jämfört	  med	  
andra	  verktyg.	  

– Kopplingen	  till	  produktionsskedet.	  
– Förenklas	  arbetet	  och	  leder	  det	  till	  ökad	  kvalitet	  av	  produkter	  och	  utförande?	  

Underlättar	  verktyget	  i	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  armeringsspecifikationer,	  göra	  
mängduttagning	  och	  uttag	  av	  annan	  information	  ur	  modellen?	  

– Hur	  sker	  kopplingen	  mellan	  3D-‐modell	  och	  beräkningsprogram?	  

5.1.3	  Intervju	  med	  NCC	  Construction	  Sverige	  AB	  

5.1.3.1	  Företaget	  och	  verksamheten	  
NCC	  Construction	  Sverige	  AB	  är	  en	  del	  i	  NCC-‐koncernen	  som	  är	  ett	  av	  norra	  Europas	  
ledande	  bygg-‐	  och	  fastighetsutvecklingsföretag.	  Till	  större	  delen	  bedrivs	  verksamheten	  i	  
Norden	  men	  även	  i	  länder	  som	  Tyskland	  och	  Ryssland	  och	  i	  Baltikum	  är	  företaget	  
verksamt.	  Företagets	  vision	  är	  att	  ”vara	  det	  ledande	  företaget	  i	  utveckling	  i	  av	  
framtidens	  miljöer	  för	  arbete,	  boende	  och	  kommunikation.”	  [21]	  
	  
NCC	  Construction	  Sverige	  AB	  är	  indelat	  i	  landsregioner	  och	  driver	  verksamheten	  inom	  
hus-‐	  och	  anläggningsbyggande	  samt	  byggservice	  i	  Sverige.	  Projekten	  är	  många	  och	  
varierande	  till	  omfattning	  och	  art.	  Bostäder,	  skolor,	  vägar	  och	  järnvägar,	  
sportanläggningar	  och	  anläggningar	  för	  telekommunikation	  är	  exempel	  på	  projekt	  som	  
ingår	  verksamheten.	  Drift	  och	  underhåll	  som	  till	  exempel	  skötsel	  av	  vägar	  och	  
grönområden	  ligger	  också	  inom	  verksamheten	  [22].	  
	  
Ett	  av	  projekten	  som	  företaget	  deltagit	  i	  är	  byggandet	  av	  Ekensbergsbron.	  Projektet	  är	  
presenterat	  i	  stycke	  4.3.1.1.	  NCC	  Construction	  Sverige	  AB	  stod	  som	  huvudentreprenör	  
och	  hade	  huvudansvar	  för	  betongfundamenten	  på	  vilka	  stålfackverksbron	  vilar.	  Sture	  
Enqvist	  på	  NCC	  Construction	  Sverige	  AB	  deltog	  i	  projektet.	  Han	  svarar	  i	  en	  intervju	  på	  
frågor	  kring	  NCC	  och	  var	  företaget	  befinner	  sig	  i	  utvecklingen	  mot	  BIM.	  För	  referens,	  se	  
[23].	  

5.1.3.2	  2D-‐metoden	  –	  en	  metod	  som	  fungerar	  
Större	  delen	  av	  NCCs	  verksamhet	  bedrivs	  enligt	  2D-‐metoden.	  Det	  är	  en	  beprövad	  metod	  
som	  fungerar	  väl	  i	  verksamheten.	  NCC	  kan	  bedriva	  sina	  projekt	  på	  ett	  sätt	  som	  håller	  
god	  kvalitet	  med	  avseende	  på	  tid,	  noggrannhet,	  felfrihet	  och	  ekonomi.	  Fel	  och	  oklarheter	  
förekommer	  i	  projekten	  men	  de	  är	  sällan	  av	  den	  storlek	  och	  mängd	  att	  det	  leder	  till	  
stora	  förseningar	  eller	  ökade	  kostnader	  för	  projekten	  i	  stort.	  De	  problem	  som	  uppstår	  
löses	  ofta	  och	  de	  handlingar	  som	  NCC	  driver	  sitt	  arbete	  efter	  håller	  tillräckligt	  god	  
kvalitet	  för	  att	  projekten	  kan	  genomföras.	  Genom	  att	  i	  tidigt	  skede,	  när	  handlingarna	  
arbetas	  fram,	  vara	  med	  i	  möten	  mellan	  olika	  aktörer	  kan	  problem	  och	  oklarheter	  rätas	  
ut	  och	  på	  så	  sätt	  minskar	  risken	  för	  att	  de	  kommer	  upp	  i	  ett	  senare	  skede.	  	  
	  
I	  projekt	  med	  till	  exempel	  mindre	  betongbroar	  fungerar	  2D-‐metoden	  idag	  bra.	  För	  att	  
driva	  denna	  typ	  av	  projekt	  finns	  inga	  större	  behov	  av	  förändring	  i	  arbetsmetod.	  Även	  i	  
mer	  komplicerade	  projekt	  fungerar	  2D-‐metoden	  väl	  även	  om	  3D-‐modeller	  ibland	  
underlättar	  arbetet.	  
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Få	  av	  de	  projekt	  som	  NCC	  Construction	  Sverige	  AB	  deltar	  i	  blir	  försenade	  eller	  resulterar	  
i	  att	  den	  totala	  kostnaden	  för	  ett	  projekt	  ökar.	  I	  de	  fall	  det	  förekommer	  förseningar	  
och/eller	  ökade	  kostnader	  är	  orsakerna	  ofta	  att	  prissättningen	  redan	  i	  anbudsstadiet	  
innehåller	  fel.	  Förseningar	  och	  merkostnader	  kan	  ibland	  också	  kopplas	  till	  logistik,	  
tillgänglighet	  och	  tillgång	  till	  yta.	  Projekt	  som	  utförs	  i	  stadsregioner	  är	  ofta	  svårare	  att	  
hantera	  logistik-‐	  och	  tillgänglighetsmässigt	  jämfört	  med	  projekt	  som	  utförs	  på	  
landsbygden.	  Mycket	  sällan	  uppstår	  problemen	  som	  en	  följd	  av	  materialfel	  eller	  fel	  i	  
leveranser.	  
	  
Med	  tanke	  på	  förvaltningsskedet	  är	  2D-‐metoden	  en	  metod	  som	  fungerar	  utan	  problem.	  
Den	  är	  beprövad	  och	  gör	  att	  dokumentation	  kan	  arkiveras	  och	  hanteras	  på	  ett	  sätt	  som	  
är	  säker	  och	  hållbar	  i	  ett	  långt	  perspektiv.	  Det	  underlag	  av	  handlingar	  och	  nödvändig	  
information	  som	  behövs	  för	  att	  kunna	  sköta	  drift	  och	  underhåll	  av	  produkten	  håller	  den	  
noggrannhet	  och	  felfrihet	  som	  kan	  förväntas.	  

5.1.3.3	  NCCs	  erfarenhet	  av	  3D/BIM	  
Även	  om	  verksamheten	  till	  stor	  del	  bedrivs	  enligt	  2D-‐metoden	  förekommer	  projekt	  där	  
3D-‐modeller	  använts.	  Ett	  projekt	  där	  detta	  förekommit	  är	  förut	  nämnda	  
Ekensbergsbron.	  På	  grund	  av	  komplex	  armering	  i	  ett	  pelarpar	  och	  svårheter	  med	  att	  ta	  
fram	  armeringsspecifikationer	  togs	  beslut	  om	  att	  med	  hjälp	  av	  3D-‐
modelleringsprogrammet	  Tekla	  Structures	  göra	  en	  3D-‐modell	  av	  pelarna.	  
Armeringsspecifikationerna	  som	  automatiskt	  genererades	  ur	  3D-‐modellen	  innehöll	  
dock	  fel	  och	  en	  stor	  del	  av	  armeringen	  till	  pelarna	  var	  felbockade	  när	  de	  levererades	  till	  
arbetsplatsen.	  Felet	  ledde	  till	  att	  en	  stor	  del	  av	  armeringen	  fick	  bockas	  på	  plats,	  ett	  
arbete	  som	  medförde	  extraarbete.	  Projektet	  i	  stort	  påverkades	  trots	  detta	  inte	  
väsentligt.	  Den	  komplexa	  armeringen	  hade	  varit	  möjlig	  att	  rita	  i	  2D	  men	  3D-‐modellen	  
var	  den	  bästa	  lösningen	  för	  att	  få	  en	  bättre	  bild	  av	  hur	  armeringen	  såg	  ut.	  Den	  
underlättade	  även	  i	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  armeringsspecifikationer.	  
	  
Inom	  broprojekt	  som	  NCC	  driver	  används	  Tekla	  Structures	  sällan.	  Kunskapen	  om	  
programmet	  är	  generellt	  sett	  låg	  inom	  denna	  del	  av	  företagets	  verksamhet.	  I	  
produktionsarbetet	  används	  det	  inte.	  I	  de	  fall	  programmet	  används	  i	  projekteringen	  
presenteras	  3D-‐modellen	  på	  2D-‐ritningar	  som	  sedan	  används	  vid	  utförandet	  av	  
entreprenaden.	  Programmet	  skulle	  kunna	  vara	  en	  hjälp	  för	  personal	  som	  till	  exempel	  
arbetsledare	  och	  utsättare	  men	  det	  är	  viktigt	  att	  personalen	  själv	  har	  ett	  önskemål	  om	  
att	  använda	  verktyget.	  Att	  ur	  3D-‐modeller	  som	  skapas	  med	  hjälp	  av	  programmet	  kunna	  
hämta	  mått	  eller	  få	  en	  klarare	  bild	  av	  hur	  vissa	  delar	  ska	  se	  ut	  är	  en	  tänkbar	  nytta	  i	  
produktionen.	  
	  

5.1.3.4	  Tekla	  Structures	  inverkan	  på	  projekt	  Ekensbergsbron	  
I	  projektet	  med	  Ekensbergsbron	  hade	  Tekla	  Structuers	  en	  positiv	  inverkan	  i	  flera	  
avseenden.	  Arbetet	  sköttes	  och	  kunde	  utföras	  med	  stor	  noggrannhet,	  näst	  intill	  felfritt,	  
och	  med	  endast	  små	  komplikationer.	  Kommunikationen	  mellan	  aktörerna	  sköttes	  
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mycket	  enkelt,	  inte	  minst	  med	  tanke	  på	  den	  3D-‐modell	  som	  gjordes	  av	  stålfackverket.	  En	  
tydlig	  och	  snabb	  dialog	  mellan	  WSP	  och	  den	  polska	  ståltillverkaren	  Promostal,	  som	  
levererade	  stålfackverket,	  underlättade	  också	  för	  NCC	  Construction	  Sverige	  AB.	  
Promostal	  hade	  också	  egen	  arbetsledning	  på	  plats	  redan	  i	  ett	  tidigt	  skede	  av	  projektet,	  
det	  underlättade	  kommunikationen	  genom	  hela	  projektet.	  

5.1.3.5	  NCCs	  syn	  på	  BIM	  och	  3D-‐modellering	  
Inom	  koncernen	  NCC	  finns	  idag	  ett	  uttalat	  önskemål	  om	  att	  all	  projektering	  ska	  göras	  i	  
3D.	  Att	  som	  entreprenör	  ställa	  krav	  på	  3D-‐modellering	  är	  svårt.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  
skapa	  ett	  intresse	  hos	  projektören,	  detta	  är	  däremot	  något	  som	  är	  svårt	  att	  uppnå.	  Ofta	  
finns	  en	  ovilja	  hos	  många	  aktörer	  när	  3D-‐projektering	  föreslås.	  Priset	  är	  en	  faktor	  som	  
ofta	  är	  styrande	  och	  det	  måste	  finnas	  ett	  mervärde	  i	  att	  använda	  3D-‐modellering.	  Detta	  
är	  en	  tänkbar	  anledning	  till	  den	  ovilja	  som	  finns	  mot	  3D-‐projektering.	  
	  
För	  att	  nå	  fram	  till	  visionen	  om	  3D-‐projektering	  i	  alla	  projekt	  krävs	  att	  en	  erfarenhet	  
byggs	  upp.	  Enstaka	  projekt	  räcker	  inte	  för	  att	  nå	  ett	  genomslag,	  dessa	  måste	  följas	  upp	  
för	  att	  få	  kontinuitet	  i	  sättet	  att	  utföra	  3D-‐modellerade	  projekt.	  Erfarenheterna	  från	  
arbetet	  med	  Ekensbergsbron	  visade	  att	  produktion	  kan	  underlättas	  av	  att	  projektering	  
utförs	  med	  hjälp	  av	  3D-‐verktyg	  som	  Tekla	  Structures.	  Kan	  problem	  med	  till	  exempel	  
armeringsspecifikation	  lösas	  och	  att	  entreprenören	  själv	  kan	  använda	  och	  hantera	  
verktyget	  finns	  en	  stor	  nytta	  av	  att	  använda	  programmet	  i	  broprojektering.	  
	  
Några	  aspekter	  som	  bör	  läggas	  vikt	  vid	  i	  utvärdering	  av	  nya	  verktyg	  som	  till	  exempel	  
Tekla	  Structures	  är:	  
	  
– Hur	  lätt	  armeringsdragning	  kan	  presenteras	  och	  mängd-‐	  och	  volymberäknas	  så	  att	  

armeringsspecifikationer	  kan	  tas	  fram.	  
– Verktygets	  förmåga	  att	  presentera	  projekt	  i	  sin	  helhet	  
– På	  vilket	  sätt	  verktyget	  underlättar	  vid	  samordning	  av	  olika	  aktörers	  insatser	  i	  

projekt.	  
– Om	  verktyget	  hjälper	  till	  att	  öka	  förståelsen	  av	  hur	  svåra	  knutpunkter	  och	  komplexa	  

byggnadsdelar	  ser	  ut.	  
– Är	  det	  möjligt	  att	  med	  verktygets	  hjälp	  samtidigt	  presentera	  olika	  delar	  i	  projekt,	  till	  

exempel	  hur	  pålning	  ser	  ut	  i	  förhållande	  till	  övriga	  brodelar?	  

5.1.4	  Intervju	  med	  Celsa	  Steel	  Service	  AB	  

5.1.4.1	  Företaget	  och	  verksamheten	  
Celsa	  Steel	  Service,	  i	  den	  följande	  texten	  under	  den	  kortare	  formen	  Celsa,	  är	  en	  stor	  
tillverkare	  av	  armeringsprodukter	  och	  en	  drivande	  aktör	  på	  området.	  Företaget	  gick	  
tidigare	  under	  namnet	  Fundia	  men	  bytte	  namn	  efter	  att	  företaget	  2007	  köptes	  upp	  av	  
den	  spanska	  koncernen	  Celsa	  Group.	  Fundia	  grundade	  sig	  i	  Halmstad	  Järnverk	  som	  
bildades	  under	  tidigt	  1900-‐tal	  [24].	  
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Företaget	  verkar	  främst	  i	  Sverige	  med	  huvudkontor	  i	  Halmstad	  samt	  tillverknings-‐	  och	  
logistikcentra	  i	  Halmstad,	  Västerås	  och	  Vännäs.	  Celsa	  erbjuder	  både	  
armeringsprodukter	  och	  -‐tjänster.	  Exempel	  på	  produkter	  är	  armeringsnät	  och	  rakstål	  
enligt	  standard	  men	  också	  specialanpassad	  armering.	  Även	  färdiga	  lösningar	  som	  till	  
exempel	  svetsade	  armeringskorgar	  ingår	  i	  sortimentet.	  Armeringstjänster	  innefattar	  
bland	  annat	  mjukvara,	  förteckning,	  färgmärkning,	  3D-‐modellering	  och	  konsultation	  om	  
systemval	  [25].	  
	  
Celsas	  mål	  är	  att	  ha	  en	  nära	  relation	  till	  sina	  kunder,	  driva	  verksamheten	  mot	  ökad	  
effektivitet	  och	  kvalitet	  i	  arbete	  och	  produktion	  samt	  öka	  säkerheten	  i	  arbetsmiljö	  [26].	  
Företaget	  har	  fokus	  på	  BIM	  och	  använder	  en	  BIM-‐kompatibel	  mjukvara	  i	  sin	  verksamhet	  
[24].	  
	  
Thomas	  Eriksson	  på	  företagets	  teknikavdelning	  förklarar	  hur	  företaget	  arbetar	  och	  ser	  
på	  BIM	  som	  arbetsmetod.	  Han	  ger	  också	  sin	  syn	  på	  hur	  verksamheten	  fungerar	  utifrån	  
2D-‐metoden,	  vilka	  fördelar	  och	  nackdelar	  respektive	  metod	  medför.	  För	  referens,	  se	  
[27].	  

5.1.4.2	  2D-‐modellering	  –	  en	  metod	  som	  innehåller	  brister	  
Tidsmässigt	  bedrivs	  cirka	  70	  %	  av	  Celsas	  arbete	  på	  teknikavdelningen	  enligt	  2D-‐
metoden.	  De	  två	  entreprenörer	  som	  företaget	  anser	  kommit	  längst	  i	  arbetet	  med	  BIM	  i	  
armeringssammanhang	  är	  Skanska	  och	  Veidekke.	  Av	  de	  cirka	  40	  projekt	  som	  Celsa	  i	  
samarbete	  med	  dessa	  båda	  företag	  för	  tillfället	  genomför	  drivs	  85	  %	  enligt	  2D-‐metoden.	  	  
	  
Med	  tanke	  på	  vad	  som	  kan	  förväntas	  av	  2D-‐metoden	  fungerar	  arbetet	  inte	  tillräckligt	  väl	  
i	  Celsas	  verksamhet.	  Faktorer	  som	  kvalitet,	  tid,	  ekonomi,	  noggrannhet	  och	  felfrihet	  
ligger	  inte	  på	  en	  acceptabel	  nivå.	  Ofta	  uppstår	  missförstånd	  och	  fel	  i	  2D-‐handlingar,	  
problem	  som	  kan	  leda	  till	  stora	  förändringar	  i	  projekt	  både	  med	  avseende	  på	  tid	  och	  
budget.	  Arbetet	  bör	  alltid	  vara	  inriktat	  på	  att	  problem	  och	  brister	  minimeras	  och	  så	  
länge	  dessa	  förekommer	  måste	  arbetet	  betraktas	  som	  oacceptabelt	  eller	  inte	  tillräckligt	  
bra.	  I	  de	  fall	  2D-‐handlingar	  förekommer	  i	  projekt	  används	  dessa	  som	  underlag	  för	  3D-‐
modellering	  av	  armeringen.	  När	  denna	  modellering	  görs	  visar	  det	  sig	  ofta	  att	  2D-‐
underlaget	  innehåller	  fel	  i	  information	  eller	  att	  information	  är	  otillräcklig.	  
	  
Även	  2D-‐metodens	  inverkan	  på	  kommunikationen	  mellan	  aktörer	  i	  ett	  projekt	  är	  
negativ	  då	  den	  innebär	  att	  död	  information	  delas.	  Den	  kan	  till	  exempel	  bestå	  av	  en	  
prislista	  eller	  en	  2D-‐ritning	  i	  PDF-‐format	  [3],	  handlingar	  som	  är	  statiska	  och	  saknar	  
bakomliggande	  information.	  Informationen	  är	  inte	  hanterbar	  i	  realtid	  och	  leder	  därför	  
till	  att	  ändringar	  tar	  lång	  tid	  att	  genomföra	  och	  missförstånd	  lätt	  uppstår.	  
	  
[3]	  Portable	  Document	  Format,	  digitalt	  dokumentformat	  utvecklat	  av	  Adobe.
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Vid	  kommunikation	  med	  2D-‐handlingar	  sitter	  var	  och	  en	  av	  deltagarna	  med	  var	  sitt	  
dokument	  framför	  sig	  och	  försöker	  förstå	  varandra,	  detta	  leder	  till	  en	  väldigt	  
tidskrävande	  dialog.	  Kommunikationen	  blir	  en	  ”skrivbordsprodukt”	  och	  i	  verkligheten	  
är	  ett	  byggprojekt	  något	  helt	  annat.	  

5.1.4.3	  Tekla	  Structures	  i	  Celsas	  verksamhet	  
I	  Celsas	  verksamhet	  används	  uteslutande	  Tekla	  Structures	  i	  modellering,	  erfarenheten	  
och	  kunskapen	  om	  verktyget	  är	  därför	  stor	  vad	  gäller	  armeringsmodellering.	  
Programmet	  kan	  användas	  till	  mer	  än	  bara	  armering	  och	  på	  Celsa	  vill	  man	  gärna	  bredda	  
sin	  kunskap	  och	  på	  så	  sätt	  utnyttja	  verktyget	  i	  större	  utsträckning.	  Programmets	  
inverkan	  på	  verksamheten	  är	  positiv	  i	  många	  avseenden.	  I	  tillverkningen	  utförs	  arbetet	  
med	  virtuellt	  stöd	  av	  Tekla-‐modeller.	  Kvaliteten	  på	  arbetet	  är	  högre	  än	  tidigare	  då	  2D-‐
handligar	  användes.	  Personalen	  har	  varit	  positiv	  till	  att	  mjukvaran	  används	  och	  kan	  
också	  i	  ett	  tidigare	  skede	  utföra	  arbetet	  med	  högre	  kvalitet.	  Även	  som	  arbetsgivare	  har	  
Celsa	  blivit	  attraktivare	  i	  och	  med	  införandet	  av	  Tekla	  Structures.	  Företaget	  har	  fått	  mer	  
uppmärksamhet	  i	  media	  och	  hos	  kunder	  vilket	  har	  bidragit	  till	  att	  Celsa	  blivit	  ett	  
intressantare	  företag.	  

5.1.4.4	  3D-‐modellering	  underlättar	  i	  projekt	  
I	  Celsas	  verksamhet	  används	  3D-‐modellering	  i	  stor	  utsträckning,	  både	  i	  projekt	  i	  stort	  
men	  också	  i	  broprojekt	  specifikt.	  Oavsett	  om	  det	  underlag	  företaget	  får	  in	  består	  av	  2D-‐
ritningar	  eller	  3D-‐modeller	  modelleras	  armeringen	  i	  Tekla	  Structures.	  Av	  de	  40-‐tal	  
projekt	  som	  nämndes	  i	  stycke	  5.1.4.2	  genomförs	  cirka	  15	  %	  enligt	  BIM	  med	  3D-‐
modeller.	  
	  
3D-‐modeller	  förenklar	  arbetet	  i	  projekt	  i	  flera	  avseenden.	  Vid	  kommunikation	  sker	  
dialogen	  kring	  en	  gemensam	  modell	  som	  är	  synlig	  för	  alla.	  Varje	  aktör	  har	  tillgång	  till	  all	  
den	  information	  som	  behövs	  och	  aktörerna	  förstår	  varandra	  lättare.	  3D-‐modellen	  
minskar	  risken	  för	  missförstånd	  och	  att	  informationen	  inte	  når	  fram	  till	  rätt	  person.	  
Dessutom	  leder	  den	  till	  att	  kommunikationen	  går	  snabbare	  än	  vid	  fallet	  där	  dialogen	  
förs	  kring	  2D-‐handlingar.	  Med	  3D-‐modeller	  som	  grund	  kan	  kommunikation	  minskas	  
både	  till	  omfång	  och	  antal	  tillfällen.	  Den	  blir	  effektivare	  och	  mindre	  tidskrävande.	  
	  
Arbetet	  med	  att	  bygga	  upp	  Tekla-‐modeller	  är	  mer	  tidskrävande	  än	  om	  2D-‐handlingar	  
används	  men	  Celsa	  ser	  andra	  värden	  i	  att	  använda	  programmet.	  Modellerna	  underlättar	  
i	  tillverkningen	  och	  presenterar	  armeringen	  på	  ett	  tydligt	  sätt.	  Komplicerade	  element	  
och	  framtagning	  av	  armeringsspecifikationer	  hanteras	  också	  enklare	  i	  3D.	  Tekla	  
Structures	  är	  väldigt	  anpassningsbart	  och	  enkelt	  att	  koppla	  applikationer	  till,	  det	  gör	  att	  
företaget	  på	  egen	  hand	  kan	  skapa	  de	  komponenter	  och	  lösningar	  som	  behövs	  i	  specifika	  
projekt.	  Tillverkningen	  utförs	  med	  större	  kvalitet,	  ökad	  felfrihet	  och	  större	  noggrannhet	  
och	  de	  handlingar	  som	  Celsa	  lämnar	  vidare	  uppfyller	  kraven	  som	  ställs	  på	  företaget.	  
Kommunikationen	  mellan	  personer	  blir	  också	  säkrare	  när	  3D-‐modeller	  används.	  
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5.1.4.5	  2D	  eller	  3D	  
Valet	  av	  arbetsmetod,	  2D	  eller	  3D,	  beror	  på	  typen	  av	  projekt,	  kundens	  efterfrågan	  och	  
personalens	  kompetens.	  För	  Celsa	  innebär	  3D-‐modellering	  en	  mer	  tidskrävande	  insats	  
men	  med	  ökad	  kvalitet	  som	  följd.	  Det	  är	  osäkert	  om	  företaget	  tjänar	  ekonomiskt	  på	  att	  
3D-‐modellera	  men	  sett	  till	  totalkostnaden	  kan	  det	  innebära	  en	  förbättring	  i	  och	  med	  att	  
fler	  problem,	  som	  annars	  hade	  uppkommit	  i	  produktionsskedet	  nu	  kan	  lösas	  redan	  i	  ett	  
tidigt	  skede.	  Den	  stora	  fördelen	  med	  3D	  och	  BIM	  är	  att	  företaget	  ökar	  kvaliteten	  i	  sin	  
verksamhet.	  Nackdelen,	  som	  egentligen	  inte	  bör	  ses	  som	  en	  nackdel,	  är	  att	  det	  tar	  längre	  
tid	  och	  att	  man	  kanske	  inte	  får	  betalt	  för	  den	  extra	  tiden.	  Fördelen	  med	  att	  använda	  2D-‐
metoden	  är	  att	  den	  i	  dagläget	  innebär	  att	  företaget	  får	  en	  bredare	  rekryteringsbas.	  Det	  
finns	  mer	  personal	  som	  har	  kunskap	  och	  erfarenhet	  av	  2D.	  

5.1.4.6	  Utveckling	  och	  framtid	  
Celsa	  ser	  framför	  sig	  en	  utveckling	  där	  arbetssättet	  inom	  broprojektering	  går	  mot	  ett	  
mer	  detaljrikt	  modelleringsarbete.	  Idag	  modelleras	  ofta	  enbart	  betongen,	  utan	  någon	  
armering.	  En	  trolig	  utveckling	  är	  att	  det	  i	  framtiden	  blir	  vanligare	  med	  mer	  utförliga	  
modeller	  som	  även	  inkluderar	  detaljer	  som	  armering,	  räcke	  och	  olika	  lager	  i	  farbanan.	  
Företaget	  ser	  också	  redan	  idag	  en	  tendens	  till	  att	  3D-‐modeller	  i	  större	  utsträckning	  får	  
en	  större	  betydelse	  vad	  gäller	  bindande	  handlingar.	  Utvecklingen	  går	  mer	  och	  mer	  mot	  
att	  modellen	  blir	  den	  gällande	  handlingen	  framför	  2D-‐handlingen,	  till	  skillnad	  från	  idag.	  
Detta	  är	  helt	  i	  linje	  med	  den	  utveckling	  Celsa	  gärna	  ser	  i	  branschen.	  
	  
Celsa	  vill	  också	  att	  företagets	  kunder	  oftare	  ska	  ställa	  krav	  på	  att	  BIM-‐/3D-‐projektering	  
ska	  användas	  fullt	  ut.	  Företaget	  vill	  även	  se	  en	  föryngring	  av	  personalen	  i	  den	  egna	  
verksamheten	  för	  att	  säkerställa	  att	  man	  har	  den	  kompetens	  som	  krävs	  för	  att	  kunna	  
jobba	  med	  BIM	  och	  3D.	  

5.1.4.7	  Tekla	  Structures	  –	  hinder,	  och	  förbättringar	  
För	  att	  Tekla	  Structures	  ska	  bli	  mer	  använt	  i	  brosammanhang	  krävs	  att	  3D-‐modeller	  i	  
stort	  blir	  gällande	  handling.	  Detta	  är	  ett	  hinder	  som	  bromsar	  utvecklingen	  mot	  BIM.	  
Brister	  i	  programvaran	  är	  också	  ett	  hinder.	  Ett	  stort	  problem	  är	  att	  programmet	  idag	  
inte	  kan	  hantera	  svängda	  utbredningslinjer	  och	  geometrier	  på	  ett	  bra	  sätt.	  Detta	  
problem	  är	  svårt	  att	  lösa	  och	  kräver	  mycket	  tid	  för	  den	  som	  modellerar.	  Priset	  är	  
ytterligare	  ett	  hinder	  för	  programmet.	  Alternativa	  programvaror	  som	  till	  exempel	  Revit	  
Structure	  [4]	  är	  billigare	  och	  föredras	  ofta	  framför	  Tekla	  Structures.	  
	  
Varför	  Celsa	  valt	  att	  använda	  Teckla	  Structures	  framför	  Revit	  Structure	  har	  sin	  grund	  i	  
verktygets	  funktionsduglighet.	  När	  företaget	  utvärderade	  Revit	  Structure	  och	  Tekla	  
Structures	  gjordes	  bedömningen	  att	  det	  senare	  programmet	  bäst	  hanterar	  armering.	  Det	  
fanns	  ett	  tydligt	  syfte	  med	  att	  införa	  programmet	  i	  verksamheten.	  
	  
	  
[4]	  Revit	  Structure	  är	  ett	  3D-‐modelleringsprogram	  som	  tillverkas	  av	  Autodesk.	  Programmet,	  Revit,	  är	  uppdelat	  i	  flera	  
delar	  som	  riktar	  sig	  till	  olika	  användare.	  Revit	  Structure	  riktar	  sig	  till	  ingenjörer	  och	  konstruktörer.	  
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Företaget	  ville	  implementera	  BIM	  och	  göra	  det	  redan	  innan	  kunderna	  började	  ställa	  
krav.	  Genom	  att	  vara	  förberedd	  på	  omställningen	  ville	  Celsa	  kunna	  styra	  utvecklingen	  i	  
branschen	  till	  att	  passa	  företagets	  egen	  verksamhet.	  
	  
Målet	  med	  utvecklingen	  av	  Tekla	  Structure	  är	  att	  förbättra	  kopplingen	  mellan	  Tekla-‐
modellen	  och	  företagets	  egna	  affärs-‐	  och	  produktsystem,	  att	  enkelt	  kunna	  föra	  över	  
information	  från	  modellen	  till	  systemen	  och	  omvänt.	  Det	  skulle	  göra	  det	  möjligt	  att	  till	  
modellen	  koppla	  information	  om	  produkters	  miljöpåverkan,	  ordernummer,	  
produktionsstatus	  och	  leveransstatus.	  

5.1.4.8	  Att	  2D-‐handlingar	  är	  gällande	  handling	  skapar	  problem	  
Idag	  förekommer	  ofta	  3D-‐modeller	  i	  olika	  projekt	  men	  av	  rädsla	  för	  att	  lämna	  ifrån	  sig	  
en	  icke	  gällande	  handling	  stannar	  ofta	  modellerna	  hos	  konsultföretagen.	  Önskvärt	  vore	  
att	  företagen	  kunde	  friskriva	  sig	  från	  ansvar	  för	  modellen.	  Konsultföretagen	  skulle	  också	  
kunna	  bli	  bättre	  på	  att	  informera	  om	  att	  3D-‐modeller	  finns	  tillgängliga	  eller	  ligger	  till	  
grund	  för	  de	  2D-‐handlingar	  som	  levereras.	  På	  så	  vis	  får	  Celsa	  en	  möjlighet	  att	  ta	  kontakt	  
med	  företagen	  och	  kanske	  få	  tillgång	  till	  modellerna.	  

5.1.4.9	  Viktiga	  aspekter	  
För	  att	  kunna	  analysera	  verktyget	  Tekla	  Structures	  lämplighet	  och	  kundnytta	  i	  
brosammanhang	  bör	  följande	  aspekter	  beaktas:	  
	  
– Verktygets	  användbarhet	  –	  måste	  vara	  snabbt	  och	  enkelt	  att	  arbeta	  med.	  
– Verktygets	  förmåga	  att	  hantera	  svängda	  utbredningslinjer	  och	  geometrier.	  
– Programtillverkarens	  förståelse	  för	  kundens	  behov.	  
– Vidareutveckling	  av	  verktyget	  –	  ett	  samarbete	  mellan	  tillverkare	  och	  kund.	  
– Priset	  på	  programvaran.	  
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6.	  Analys	  

6.1	  Intervjuer	  

6.1.1	  Kundens	  position	  idag	  

6.1.1.1	  Stor	  variation	  
Vid	  analysering	  av	  intervjuerna	  visar	  det	  sig	  att	  kundernas	  respektive	  position	  i	  
utvecklingen	  mot	  BIM	  och	  3D-‐modellering	  skiljer	  sig	  markant.	  De	  flesta	  befinner	  sig	  i	  
början	  och	  har	  mycket	  begränsad	  erfarenhet	  och	  kunskap	  om	  BIM.	  Celsa	  är	  den	  kund	  
som	  kommit	  längst	  och	  har	  implementerat	  BIM	  i	  sin	  verksamhet.	  Denna	  skillnad	  är	  inte	  
märklig	  på	  något	  vis	  då	  olika	  aktörer	  i	  ett	  projekt	  har	  olika	  roller	  och	  därmed	  inte	  
samma	  behov	  av	  exempelvis	  en	  viss	  typ	  av	  verktyg.	  Alla	  kunder	  kommer	  inte	  i	  direkt	  
kontakt	  med	  specifika	  verktyg	  som	  används	  i	  ett	  visst	  projektskede.	  

6.1.1.2	  Organisationens	  storlek	  får	  inte	  bli	  ett	  skäl	  till	  långsam	  utveckling	  
Att	  stora	  organisationer	  som	  Trafikverket,	  SL	  och	  NCC	  inte	  kommit	  längre	  i	  utvecklingen	  
kan	  tyckas	  märkligt	  men	  just	  storleken	  kan	  vara	  en	  faktor	  till	  att	  organisationerna	  inte	  
nått	  lika	  långt	  som	  till	  exempel	  Celsa.	  Mindre	  organisationer	  är	  lättare	  att	  styra	  än	  större	  
och	  förändringar	  slår	  igenom	  snabbare	  i	  mindre	  verksamheter.	  Vid	  utveckling	  och	  
förändring	  av	  företag	  är	  det	  viktigt	  att	  dialogen	  förs	  med	  så	  få	  mellansteg	  som	  möjligt.	  
Detta	  är	  särskilt	  viktigt	  i	  stora	  organisationer	  där	  antalet	  individer	  ofta	  är	  större.	  Att	  
hålla	  ihop	  trådarna	  och	  få	  med	  alla	  i	  utvecklingen	  kräver	  mer	  av	  det	  stora	  företaget.	  
	  
Organisationens	  storlek	  är	  således	  en	  faktor	  som	  har	  stor	  inverkan	  på	  
utvecklingshastigheten	  i	  en	  verksamhet	  men	  den	  får	  inte	  bli	  ett	  skäl	  till	  långsam	  
utveckling.	  Problemet	  måste	  angripas	  från	  en	  annan	  vinkel.	  Stora	  företag	  måste	  göra	  en	  
större	  insats	  och	  lägga	  upp	  en	  plan	  för	  att	  lösa	  problemet.	  Insatsen	  är	  lika	  för	  både	  små	  
och	  stora	  företag	  men	  den	  skiljer	  sig	  i	  skala.	  Många	  företag	  som	  strävar	  mot	  BIM	  i	  sin	  
verksamhet	  men	  som	  inte	  kommit	  särskilt	  långt	  i	  utvecklingen	  har	  förmodligen	  fastnat	  i	  
precis	  den	  här	  problematiken.	  De	  har	  kanske	  gjort	  en	  insats	  men	  den	  har	  inte	  varit	  
tillräckligt	  stor.	  Planeringen	  har	  varit	  bristfällig	  och	  målen	  blir	  därför	  orealistiska.	  Värt	  
att	  poängtera	  är	  Celsas	  tillvägagångssätt	  där	  en	  planering	  och	  strategi	  utarbetats	  redan	  
innan	  krav	  om	  BIM	  ställts	  från	  företagets	  kunder.	  Det	  är	  ett	  bra	  exempel	  på	  hur	  företag	  
bör	  möta	  framtidens	  behov	  och	  krav.	  

6.1.1.3	  Erfarenhet	  och	  användning	  av	  BIM	  och	  3D-‐modeller	  
Kundernas	  erfarenhet	  av	  BIM-‐metoden	  i	  brosammanhang	  varierar	  kraftigt.	  Celsa	  har	  
implementerat	  metoden	  och	  anpassat	  hela	  sin	  verksamhet	  efter	  den,	  NCC	  har	  erfarenhet	  
från	  enstaka	  projekt	  liksom	  Trafikverket	  och	  SL	  [14,19,23,27].	  Frågan	  om	  vad	  
erfarenheten	  är	  värd	  är	  dock	  högst	  relevant.	  För	  Celsa	  handlar	  det	  om	  erfarenheter	  som	  
direkt	  påverkar	  och	  styr	  arbetet,	  för	  NCC	  om	  erfarenheter	  som	  delvis	  styr	  arbetet	  men	  
som	  framför	  allt	  är	  till	  nytta	  i	  den	  fortsatta	  utvecklingen	  inom	  företaget.	  I	  de	  fall	  
Trafikverket	  och	  SL	  har	  erfarenhet	  av	  BIM	  bör	  dessa	  betraktas	  som	  indirekta.	  
Visserligen	  har	  projekt	  genomförts	  enligt	  BIM-‐metoden	  men	  varken	  Trafikverket	  eller	  
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SL	  har	  kommit	  i	  direkt	  kontakt	  med	  BIM	  i	  dess	  fulla	  betydelse.	  BIM	  handlar	  inte	  bara	  om	  
samordning	  och	  kommunikation,	  3D-‐modellering	  är	  också	  en	  del	  av	  begreppet.	  Även	  om	  
företagen	  deltagit	  i	  projekt	  där	  3D-‐modeller	  använts	  har	  varken	  Trafikverket	  eller	  SL	  
själva	  nyttjat	  modellerna	  i	  sitt	  arbete.	  
	  
I	  hur	  stor	  utsträckning	  kunderna	  använder	  3D-‐modeller	  tycks	  bero	  på	  vad	  de	  menar	  sig	  
ha	  för	  behov	  i	  sin	  verksamhet.	  Celsa	  har	  uppenbarligen	  sett	  ett	  värde	  i	  att	  använda	  3D-‐
modeller	  i	  sin	  verksamhet	  medan	  övriga	  anser	  sig	  ha	  ett	  mindre	  behov	  av	  dem.	  NCC	  har	  
visserligen	  kommit	  längre	  i	  utvecklingen	  än	  både	  Trafikverket	  och	  SL	  men	  det	  är	  ändå	  
förvånande	  att	  steget	  inte	  är	  större.	  NCC	  och	  andra	  entreprenörer	  borde	  ha	  ett	  större	  
behov	  av	  3D-‐modeller	  eftersom	  det	  är	  de	  som	  realiserar	  projekten.	  En	  3D-‐modell	  borde	  
underlätta	  i	  arbetet	  och	  leda	  till	  att	  problem,	  fel	  och	  missförstånd	  löses	  redan	  i	  tidigt	  
skede.	  
	  
Trafikverkets	  och	  SLs	  behov	  av	  3D-‐modeller	  är	  en	  fråga	  som	  kan	  diskuteras	  ur	  olika	  
synvinklar.	  Sett	  ur	  företagens	  synvinkel	  är	  kanske	  behovet	  litet	  då	  man	  dels	  har	  system	  
som	  fungerar	  och	  dels	  saknar	  resurser	  och	  kompetens	  för	  hantering	  av	  3D-‐modeller.	  
Eftersom	  förvaltningsskedet	  är	  en	  stor	  del	  i	  företagens	  verksamhet	  och	  denna	  idag	  anses	  
fungera	  väl	  mot	  bakgrund	  av	  det	  traditionella	  arbetssättet	  bedöms	  behovet	  av	  3D-‐
modeller	  vara	  förhållandevis	  litet.	  Detta	  är	  ett	  begränsat	  synsätt	  då	  samspelet	  med	  
andra	  aktörer	  förbises.	  Kvaliteten	  på	  samarbete	  och	  kommunikation	  med	  andra	  aktörer	  
ökar	  om	  parterna	  förstår	  varandra.	  Å	  andra	  sidan	  hämmas	  informationsutbytet	  om	  inte	  
samtliga	  parter	  förstår	  det	  underlag	  som	  diskuteras.	  Även	  i	  ett	  längre	  perspektiv	  borde	  
företagen	  se	  nödvändigheten	  av	  att	  använda	  3D-‐modeller.	  För	  att	  i	  god	  tid	  kunna	  
planera	  och	  anpassa	  verksamheten	  för	  en	  framtida	  övergång	  till	  BIM	  bör	  företagen	  lägga	  
mer	  energi	  på	  utvecklingen.	  Kompetensbreddning	  och	  en	  tydlig	  strategi	  är	  en	  
förutsättning	  för	  ökad	  utveckling.	  

6.1.2	  Alla	  vill	  BIM	  men	  är	  målen	  för	  höga?	  

6.1.2.1	  Positiv	  inställning	  till	  BIM	  och	  3D	  
Generellt	  verkar	  företagen	  positiva	  till	  BIM	  och	  3D-‐modellering.	  Denna	  inställning	  är	  
viktig	  för	  att	  BIM-‐metoden	  ska	  få	  fäste	  i	  branschen.	  Finns	  inte	  intresset	  hos	  de	  aktörer	  
för	  vilken	  metoden	  är	  avsedd	  blir	  allt	  arbete	  för	  att	  nå	  ett	  BIM-‐baserat	  byggande	  
naturligtvis	  meningslöst.	  På	  samma	  vis	  har	  en	  positiv	  inställning	  den	  effekten	  med	  sig	  
att	  mer	  bränsle	  läggs	  på	  elden	  och	  BIM-‐metoden	  växer	  i	  branschen.	  
	  
Kunderna	  ser	  fördelar	  med	  att	  använda	  3D-‐modeller	  och	  lyfter	  fram	  olika	  aspekter	  där	  
3D	  är	  att	  föredra	  framför	  2D.	  Framför	  allt	  har	  komplexa	  och	  komplicerade	  arbeten	  lyfts	  
fram,	  likaså	  kommunikation	  och	  samordning.	  Bland	  annat	  framhålls	  Ekensbergsbron	  
som	  exempel	  där	  3D-‐modellering	  underlättat	  i	  kommunikationen.	  
	  
Det	  är	  tydligt	  att	  kunderna	  ser	  större	  projekt	  som	  det	  stora	  användningsområdet	  för	  
BIM	  och	  3D-‐modeller.	  Frågan	  är	  om	  inte	  3D-‐modeller	  också	  underlättar	  i	  mindre	  projekt	  
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och	  mindre	  komplicerade	  konstruktioner.	  Samordning	  i	  mindre	  projekt	  borde	  
underlättas	  av	  3D-‐modeller	  på	  samma	  sätt	  som	  i	  större.	  Att	  i	  en	  och	  samma	  modell	  ha	  all	  
den	  information	  som	  med	  2D-‐metoden	  hade	  varit	  utspridd	  på	  olika	  ritningar	  borde	  
också	  vara	  en	  fördel.	  Även	  om	  mindre	  projekt	  och	  mindre	  komplicerade	  konstruktioner	  
tycks	  enkla	  att	  presentera	  på	  2D-‐ritningar	  ger	  3D-‐modeller	  en	  bättre	  överblick	  av	  
projektet.	  Olika	  delars	  förhållande	  till	  varandra	  borde	  vara	  enklare	  att	  se	  i	  en	  vridbar	  
3D-‐modell	  än	  på	  2D-‐ritningar.	  
	  
Tanken,	  som	  en	  del	  av	  kunderna	  har,	  om	  att	  mindre	  projekt	  lika	  väl	  går	  att	  rita	  i	  2D	  är	  
lätt	  att	  förstå,	  särskilt	  mot	  bakgrund	  av	  tiden	  det	  tar	  att	  rita	  upp	  en	  bro.	  Att	  3D-‐modeller	  
tar	  lägre	  tid	  är	  inte	  märkligt,	  dels	  handlar	  det	  om	  erfarenhet	  av	  verktyg	  vilken	  idag	  ofta	  
är	  mindre	  jämfört	  med	  2D-‐verktyg	  som	  AutoCAD	  och	  dels	  för	  att	  3D-‐modellering	  inte	  
tillåter	  förenklingar	  och	  fusk-‐lösningar.	  Just	  denna	  senare	  aspekt	  borde	  dock	  vara	  ett	  
argument	  för	  3D-‐modeller	  då	  kvaliteten	  på	  handlingarna	  ökar.	  Att	  3D-‐modellering	  tar	  
längre	  tid	  beror	  nog	  i	  många	  fall	  på	  att	  erfarenheten	  inte	  är	  lika	  stor	  som	  av	  2D-‐ritning.	  
Med	  tiden,	  och	  med	  fler	  och	  fler	  genomförda	  projekt,	  ökar	  dock	  kunskapen	  om	  verktyget	  
och	  tidsskillnaden	  minskar.	  
	  
En	  i	  sammanhanget	  intressant	  detalj	  är	  att	  Celsa	  är	  den	  enda	  av	  kunderna	  som	  anser	  att	  
traditionella	  2D-‐handlingar	  överlag	  inte	  håller	  tillräckligt	  god	  kvalitet	  med	  tanke	  på	  
noggrannhet,	  felfrihet	  och	  risk	  för	  missförstånd.	  Hur	  kommer	  det	  sig	  att	  de	  andra	  
kunderna	  är	  av	  en	  annan	  åsikt?	  Det	  rimliga	  svaret	  är	  att	  kundernas	  attityd	  skiljer	  sig	  åt.	  
Det	  kan	  inte	  förnekas	  att	  2D-‐metoden	  idag	  fungerar	  och	  är	  användbar	  i	  broprojekt.	  Vad	  
som	  däremot	  kan	  ifrågasättas	  är	  hur	  väl	  den	  fungerar.	  Att	  Celsa	  inte	  nöjer	  sig	  med	  hur	  
metoden	  fungerar	  visar	  på	  en	  drivkraft	  att	  utveckla	  och	  hitta	  ännu	  bättre	  lösningar.	  
Företaget	  anser	  att	  3D-‐modeller	  är	  en	  god	  hjälp	  för	  att	  öka	  noggrannheten,	  felfriheten	  
och	  minska	  risken	  för	  missförstånd.	  

6.1.2.2	  Vikten	  av	  delmål	  
Flera	  av	  företagen	  som	  intervjuats	  har	  en	  uttalad	  vision	  om	  att	  implementera	  BIM	  i	  sin	  
verksamhet.	  Planer	  och	  strategier	  för	  att	  nå	  målen	  är	  i	  vissa	  fall	  framtagna.	  Naturligtvis	  
är	  detta	  steg	  i	  rätt	  riktning	  och	  något	  som	  måste	  föregå	  en	  vidareutveckling	  av	  
verksamheten.	  Vad	  som	  däremot	  bör	  undersökas	  är	  hur	  realistiska	  planerna	  är	  och	  om	  
de	  har	  verklig	  substans.	  Ett	  slutmål	  är	  viktigt	  att	  styra	  processen	  efter	  men	  för	  att	  få	  en	  
sund	  utvecklingsprocess	  bör	  delmål	  sättas	  upp.	  Risken	  med	  att	  tänka	  för	  stort	  är	  att	  
utvecklingen	  tappar	  i	  kvalitet	  och	  att	  den	  vid	  ett	  närmare	  betraktande	  visar	  sig	  innehålla	  
brister.	  Att	  bryta	  ner	  processen	  i	  delmål	  ger	  ökad	  möjlighet	  till	  en	  mer	  kontrollerad	  
styrning	  och	  därmed	  ökad	  kvalitet	  i	  utvecklingens	  olika	  skeden.	  Det	  är	  också	  viktigt	  att	  
utvecklingen	  inte	  blir	  förhastad,	  risken	  är	  då	  att	  projektskeden	  brister	  i	  kvalitet	  eller	  
helt	  förbises.	  Det	  är	  något	  som	  Kurt	  Palmqvist	  på	  Trafikverket	  också	  poängterar	  i	  
intervjun	  [19].	  

6.1.2.3	  Stannar	  det	  vid	  en	  plan?	  
På	  hemsidorna	  för	  samtliga	  kunder,	  SL	  undantaget,	  finns	  information	  om	  företagens	  
strategi	  och	  plan	  för	  att	  anpassa	  sina	  verksamheter	  till	  BIM.	  Är	  denna	  information	  ord	  
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med	  verklig	  substans	  eller	  bara	  fint	  nedtecknade	  tankar	  och	  visioner?	  Är	  dessa	  planer	  
förankrade	  i	  hela	  verksamheten	  eller	  endast	  på	  ledningsnivå,	  högt	  uppe	  i	  
organisationen?	  Givetvis	  ska	  utvecklingsfrågor	  styras	  av	  ledningen	  men	  lika	  viktigt	  är	  
det	  att	  företagen	  ända	  ner	  på	  lägsta	  nivå	  introducerar	  strategin.	  
	  
I	  flera	  av	  intervjuerna	  visade	  sig	  en	  okunskap	  om	  hur	  företagens	  utvecklingsstrategi	  
egentligen	  ser	  ut.	  Det	  är	  inget	  de	  utfrågade	  kan	  klandras	  för,	  det	  är	  snarare	  ett	  problem	  
för	  företagen.	  Vikten	  av	  att	  i	  hela	  organisationen	  introducera	  BIM	  kan	  inte	  nog	  
poängteras.	  Lika	  viktigt	  är	  det	  att	  den	  fint	  nedtecknade	  planen	  realiseras	  i	  
verksamheten.	  Det	  är	  när	  teorin	  prövas	  i	  praktiken	  som	  den	  visar	  sig	  hållbar	  eller	  ej.	  
Som	  tidigare	  nämnts	  har	  samtliga	  kunder	  erfarenhet	  av	  broprojekt	  där	  BIM-‐metoden	  
tillämpats	  i	  större	  eller	  mindre	  utsträckning.	  Samtidigt	  visar	  det	  sig	  att	  kunderna	  själva	  
haft	  relativt	  lite	  eller	  ingenting	  att	  göra	  med	  de	  3D-‐modeller	  som	  använts	  i	  projekten.	  
Vad	  är	  då	  erfarenheterna	  värda?	  Kan	  kunderna	  verkligen	  dra	  några	  slutsatser	  ur	  dessa	  
projekt?	  Det	  tycks	  snarare	  visa	  att	  planerna	  inte	  blivit	  realiserade	  i	  praktiken.	  Vad	  
företagen	  behöver	  är	  projekt	  där	  samtliga	  aktörer	  arbetar	  enligt	  BIM.	  Först	  då	  har	  
företagen	  erfarenhet	  av	  BIM	  och	  hantering	  av	  3D-‐modeller	  och	  kan	  dra	  slutsatser	  av	  hur	  
arbetet	  bedrivits	  enligt	  BIM-‐metoden.	  

6.1.2.4	  Mindre	  projekt	  mer	  frekvent	  
Tidigare	  i	  rapporten	  har	  flera	  projekt	  där	  BIM	  tillämpats	  nämnts.	  De	  är	  en	  viktig	  del	  i	  
företagens	  arbete	  och	  utveckling	  av	  verksamheten.	  Att	  endast	  på	  ett	  teoretiskt	  plan	  
diskutera	  BIM	  leder	  inte	  till	  mycket,	  därför	  är	  det	  viktigt	  att	  utvärdera	  och	  använda	  BIM-‐
metoden	  i	  verkliga	  projekt.	  Två	  saker	  som	  dock	  bör	  poängteras	  är	  frekvens	  och	  storlek	  
på	  projekten.	  Sture	  Engqvist	  på	  NCC	  lyfter	  fram	  just	  frekvensen	  som	  en	  viktig	  faktor	  för	  
att	  metoden	  ska	  få	  verkligt	  genomslag	  och	  utnyttjas	  på	  ett	  bra	  sätt	  .	  Han	  menar	  att	  mer	  
kontinuerligt	  utföra	  projekt	  enligt	  BIM-‐metoden	  ger	  möjligheter	  till	  ökad	  erfarenhet	  och	  
framför	  allt	  att	  kunskapen	  hålls	  vid	  liv	  [23].	  Storleken	  på	  försöksprojekten	  är	  också	  
viktig.	  För	  att	  inte	  riskera	  att	  hamna	  i	  det	  alltför	  storskaliga	  tänkande	  som	  tidigare	  
beskrevs	  är	  det	  också	  av	  stor	  betydelse	  att	  BIM-‐metoden	  tillämpas	  och	  undersöks	  i	  
mindre	  projekt.	  Där	  är	  också	  risken	  mindre	  att	  misstag	  får	  för	  stora	  konsekvenser.	  

6.1.3	  Hinder	  mot	  Tekla-‐modeller	  
Tekla-‐modeller	  utgör	  en	  del	  av	  alla	  de	  3D-‐modeller	  som	  idag	  breder	  ut	  sig	  i	  
byggbranschen.	  Som	  tidigare	  nämnts	  har	  dessa	  inte	  fått	  riktigt	  fotfäste	  i	  
brosammanhang.	  Ur	  kundens	  synvinkel	  finns	  flera	  orsaker	  till	  att	  utvecklingen	  mot	  
Tekla-‐modeller	  hindras.	  Kunderna	  ser	  olika	  hinder	  utifrån	  sina	  respektive	  verksamheter	  
och	  behov.	  Tillsammans	  utgör	  de	  en	  barriär	  som	  måste	  brytas	  för	  att	  utvecklingen	  ska	  
kunna	  fortskrida.	  

6.1.3.1	  Förvaltning	  
För	  beställare	  som	  Trafikverket	  och	  SL	  är	  förvaltningsaspekten	  en	  viktig	  del	  i	  
verksamheten.	  Det	  stora	  problemet	  med	  3D-‐modeller	  är	  modellernas	  hållbarhet.	  För	  att	  
kunna	  utgå	  från	  digitala	  dokument,	  som	  Tekla-‐modeller,	  i	  drifts-‐	  och	  underhållsarbetet	  
krävs	  att	  underlaget	  har	  minst	  samma	  livslängd	  som	  bron	  i	  sig	  själv.	  Med	  dagens	  
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tekniska	  utveckling	  är	  det	  svårt	  att	  garantera	  ett	  filformats	  livslängd.	  Det	  skapar	  
problem	  då	  den	  information	  som	  3D-‐modellerna	  innehåller	  måste	  föras	  vidare	  i	  ett	  
annat	  format.	  Att	  hitta	  ett	  digitalt	  filformat	  och	  garantera	  dess	  livslängd	  är	  inte	  lätt.	  
Förvaltningsaspekten	  blir	  därför	  högst	  spekulativ	  att	  diskutera.	  Ändå	  måste	  ämnet	  
beröras.	  Trafikverkets	  system	  som	  idag	  bygger	  på	  arkiverade	  relationshandlingar	  i	  form	  
av	  mikrofilmer	  är	  ett	  säkert	  system	  så	  till	  vida	  att	  handlingarna	  kan	  garanteras	  ha	  en	  
hållbarhet	  som	  motsvarar	  brons.	  Med	  Tekla-‐modeller	  är	  inte	  dessa	  krav	  på	  hållbarhet	  
möjliga.	  Hållbarheten	  måste	  lösas	  på	  annat	  sätt.	  Kanske	  är	  det	  ett	  system	  som	  bygger	  på	  
att	  modellernas	  livslängd	  delas	  in	  i	  olika	  faser	  där	  informationen	  i	  omgångar	  överförs	  till	  
nya	  format.	  För	  att	  nå	  en	  lösning	  på	  problemet	  förutsätter	  det	  att	  företagen	  aktivt	  
arbetar	  för	  att	  ta	  fram	  nya	  system	  istället	  för	  att	  passivt	  invänta	  en	  färdig	  lösning.	  

6.1.3.2	  Låg	  kunskap	  och	  kompetens	  
För	  flera	  av	  kunderna	  råder	  det	  brist	  på	  kunskap	  om	  3D-‐modellering	  och	  kompetent	  
personal	  för	  att	  hantera	  3D-‐modeller.	  Det	  är	  ett	  stort	  hinder	  mot	  Tekla-‐modeller	  och	  
förmodligen	  ett	  av	  de	  största	  problemen	  för	  företagen,	  men	  samtidigt	  en	  utmaning.	  Om	  
Tekla-‐modeller	  ska	  få	  någon	  verklig	  nytta	  hos	  kunden	  krävs	  att	  kunden	  själv	  kan	  
hantera	  modellerna.	  Utbildning	  av	  personal	  är	  därför	  en	  viktig	  del	  i	  arbetet	  för	  att	  
företagen	  ska	  kunna	  utnyttja	  dessa.	  För	  att	  få	  en	  sund	  utbildningsprocess	  krävs	  en	  noga	  
genomtänkt	  plan	  som	  inte	  bara	  inkluderar	  utbildning	  av	  personal.	  Nog	  så	  viktigt	  är	  att	  
tillvarata	  kunskapen	  och	  tillämpa	  den	  i	  praktiken,	  något	  som	  kräver	  att	  arbetsroller	  i	  
projekt	  ses	  över.	  Det	  kan	  till	  exempel	  handla	  om	  att	  varje	  projekt	  där	  Tekla-‐modeller	  
används	  har	  ett	  antal	  person	  som	  ansvarar	  för	  hantering	  av	  Tekla-‐modellen.	  Deras	  
uppgifter	  skulle	  till	  exempel	  kunna	  innebära	  att	  ta	  fram	  rapporter	  och	  utföra	  
mängdning,	  måttagning	  och	  andra	  informationsuttagningar.	  
	  
Personalutbildning	  är	  dock	  inte	  det	  enda	  hindret	  för	  företagen	  mot	  att	  implementera	  
Tekla-‐modeller	  i	  sina	  verksamheter.	  Kunderna	  lyfter	  fram	  både	  tid	  och	  intresse	  som	  
faktorer	  av	  betydelse.	  Både	  Hans	  Annevall	  på	  SL	  och	  Sture	  Engqvist	  på	  NCC	  poängterar	  
att	  intresse	  och	  engagemang	  hos	  personalen	  krävs	  för	  att	  få	  igång	  processen	  [14,23].	  
Poängen	  är	  tydlig.	  Med	  äldre	  personalstyrkor	  är	  omställningar	  ofta	  svårare	  att	  
genomföra	  än	  med	  yngre.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  utbildning	  och	  kompetensbreddning	  
förläggs	  till	  den	  yngre	  personalen.	  Givetvis	  ska	  inte	  detta	  utesluta	  äldre	  personal	  från	  
vidareutbildning	  men	  fokus	  bör	  ligga	  på	  den	  yngre.	  Här	  finns	  ofta	  en	  större	  vilja	  och	  
drivkraft	  att	  prova	  nya	  koncept	  och	  arbetsmetoder.	  
	  
Det	  är	  också	  viktigt	  att	  avsätta	  tid	  för	  utbildning	  och	  kompetensbreddning.	  Företag	  är	  
ofta	  pressade	  att	  hålla	  nere	  tider	  och	  har	  därför	  svårt	  att	  göra	  rejäla	  satsningar	  på	  
utbildning	  av	  personal.	  Om	  Tekla-‐modeller	  ska	  bli	  verklighet	  krävs	  dock	  att	  tid	  avsätts	  
och	  att	  arbetet	  sker	  systematiskt,	  grundligt	  och	  fullt	  ut.	  Företagen	  bör	  också	  få	  extern	  
hjälp	  från	  experter	  som	  har	  mer	  erfarenhet	  på	  området.	  Att	  under	  utbildning	  ha	  
inhämtat	  kunskaper	  innebär	  inte	  att	  dessa	  i	  praktiken	  med	  lätthet	  kan	  tillämpas	  i	  
verkliga	  projekt.	  Därför	  krävs	  en	  plan	  för	  hur	  företagen	  ska	  hantera	  den	  nya	  resursen	  i	  
sitt	  arbete.	  Någon	  form	  av	  mentorskap	  eller	  koppling	  till	  expert	  kan	  därför	  vara	  en	  god	  
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hjälp	  i	  övergången	  från	  teoretisk	  kunskap	  till	  praktisk	  tillämpning	  i	  projekt.	  Dessutom	  är	  
det	  viktigt	  att	  Tekla	  som	  tillverkare	  av	  programvaran	  är	  med	  i	  kundens	  
utvecklingsprocess.	  För	  att	  anpassa	  verktyget	  efter	  verksamheten	  krävs	  ett	  nära	  
samarbete	  mellan	  Tekla	  och	  kund.	  Programtillverkaren	  måste	  själv	  vara	  på	  plats	  och	  se	  
verksamheten	  och	  den	  miljö	  kunden	  verkar	  i.	  

6.1.3.3	  Ansvarsfördelning	  och	  bindande	  handlingar	  
Ett	  stort	  hinder	  för	  Tekla-‐modeller	  och	  3D-‐modeller	  i	  allmänhet	  är	  att	  de	  idag	  sällan	  är	  
juridiskt	  bindande	  som	  handlingar.	  Det	  skapar	  problem,	  inte	  bara	  i	  projekteringsskedet	  
utan	  även	  i	  produktionsskedet.	  Enligt	  Thomas	  Eriksson	  på	  Celsa	  är	  trenden	  att	  synen	  på	  
3D-‐modeller	  som	  gällande	  handling	  idag	  blir	  mer	  och	  mer	  vanlig.	  Ingeting	  hindrar	  
parter	  från	  att	  ingå	  avtal	  och	  i	  avtalen	  ange	  3D-‐modeller	  som	  gällande	  handling.	  Ändå	  är	  
det	  ovanligt	  [27].	  Sett	  till	  intervjuerna	  med	  Trafikverket	  och	  SL,	  som	  båda	  är	  beställare	  
av	  broprojekt,	  grundar	  sig	  detta	  i	  företagens	  oförmåga	  att	  själva	  hantera	  3D-‐modeller.	  
Problemet	  kan	  tyckas	  litet	  då	  det	  endast	  berör	  beställaren	  men	  intervjun	  med	  Celsa	  
visar	  att	  det	  också	  får	  konsekvenser	  för	  andra	  aktörer.	  Att	  företagen	  borde	  kunna	  
friskriva	  sig	  från	  ansvar	  för	  3D-‐modeller	  är	  självfallet	  önskvärt.	  Frågan	  är	  hur	  ett	  system	  
för	  detta	  skulle	  se	  ut.	  Dessutom	  är	  det	  relevant	  att	  fundera	  kring	  lämpligheten	  av	  att	  
kunna	  dela	  information	  som	  innehåller	  brister.	  Med	  tanke	  på	  detta	  kan	  en	  friskrivning	  
från	  ansvar	  kännas	  osäker.	  Frågan	  bör	  dock	  belysas	  av	  branschen	  i	  stort.	  Den	  skapar	  
problem	  och	  skulle	  istället	  kunna	  leda	  till	  att	  informationen	  i	  3D-‐modeller	  används	  mer.	  
Så	  länge	  frågan	  inte	  behandlas	  fortsätter	  den	  att	  utgöra	  hinder	  för	  Tekla-‐modeller.	  
	  
Ansvar	  för	  information	  är	  också	  ett	  problem	  som	  är	  till	  hinder	  för	  Tekla-‐modeller.	  I	  
stycke	  5.1.1.5	  är	  Kurt	  Palmqvist	  inne	  på	  ämnet.	  Frågan	  är	  relevant	  då	  
ansvarsfördelningen	  syftar	  till	  att	  garantera	  kvaliteten	  och	  säkerheten	  av	  modellen.	  I	  
Tekla-‐modeller	  kan	  visserligen	  de	  objekt	  som	  skapas	  spåras	  till	  upphovsmannen.	  Men	  
det	  löser	  ändå	  inte	  problemet	  fullt	  ut.	  För	  att	  i	  ett	  projekt	  klargöra	  vem	  som	  bär	  ansvar	  
för	  3D-‐modellens	  olika	  delar	  behövs	  en	  tydlig	  ansvarsfördelning,	  uppgjord	  innan	  
modellen	  börjar	  skapas.	  Möjligen	  skulle	  denna	  ansvarsfördelning	  kunna	  åläggas	  
företaget	  som	  bygger	  upp	  modellen	  eller	  i	  de	  fall	  modellen	  skapas	  av	  flera	  företag	  lägga	  
detta	  ansvar	  på	  en	  samordnare.	  Att	  hitta	  en	  lösning	  är	  naturligtvis	  till	  hjälp	  för	  alla	  
parter	  och	  något	  som	  troligen	  skulle	  minska	  missförstånd	  och	  oklarheter	  i	  projekt.	  

6.1.3.4	  Pris	  och	  brister	  hos	  programvaran	  
När	  kunderna	  ger	  sin	  syn	  på	  varför	  Tekla	  Structures	  inte	  används	  mer	  och	  vad	  som	  
hindrar	  dess	  utbredning	  lyfts	  priset	  fram	  som	  en	  betydande	  faktor.	  Som	  rapporten	  
tidigare	  nämnt	  är	  Tekla	  Structures	  en	  dyrare	  programvara	  än	  till	  exempel	  
konkurrerande	  Revit	  Structure,	  se	  stycke	  5.1.4.7.	  En	  snabb	  sökning	  på	  internet	  ger	  ett	  
pris	  på	  knappt	  37	  000	  SEK	  för	  Revit	  Structure	  [28].	  Enligt	  Tekla	  kostar	  en	  fullicens	  av	  
Tekla	  Structures	  cirka	  189	  000	  SEK,	  vissa	  dellicenser	  kostar	  ner	  mot	  137	  000	  SEK	  [29].	  
Det	  ger	  en	  prisskillnad	  på	  fyra	  till	  fem	  gånger.	  Varför	  priserna	  skiljer	  sig	  åt	  är	  en	  fråga	  
för	  tillverkarna,	  här	  ges	  endast	  några	  synpunkter	  på	  möjliga	  orsaker.	  Företagens	  storlek	  
och	  antal	  kunder	  kan	  vara	  en	  del	  av	  förklaringen.	  Med	  fler	  kunder	  kan	  företagen	  sänka	  
priserna	  för	  enskilda	  produkter.	  Andra	  sidan	  av	  myntet	  handlar	  om	  programvarornas	  
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funktionsduglighet.	  I	  brosammanhang	  är	  ofta	  armering	  den	  kanske	  svåraste	  delen	  att	  
modellera	  i	  3D.	  Celsas	  utvärdering	  av	  programmens	  funktionsduglighet	  med	  avseende	  
på	  armering	  är	  värd	  att	  poängtera.	  Företaget,	  som	  är	  specialist	  inom	  armering,	  ansåg	  att	  
Tekla	  Structures	  var	  den	  programvara	  som	  bäst	  hanterade	  armering.	  Att	  en	  
programvara	  är	  dyr	  behöver	  med	  nödvändighet	  inte	  innebära	  att	  den	  är	  ett	  sämre	  
alternativ	  än	  en	  billigare.	  Vad	  köparen	  bör	  ta	  ställning	  till	  är	  det	  totala	  värdet	  av	  en	  
produkt	  utifrån	  köparens	  behov.	  Således	  skiljer	  sig	  värdet	  beroende	  på	  köpare.	  Med	  
detta	  sagt	  kvarstår	  dock	  priset	  som	  ett	  hinder	  mot	  Tekla-‐modeller.	  
	  
Ett	  hinder	  som	  flera	  av	  de	  intervjuade	  kunderna	  lyfter	  fram	  är	  programvarans	  oförmåga	  
att	  hantera	  svängda	  utbredningslinjer	  och	  geometrier.	  För	  att	  kunna	  lösa	  problemet	  
måste	  geometrin	  delas	  in	  i	  fraktioner	  som	  sedan	  sätts	  samman	  till	  en	  helhet.	  I	  
brosammanhang	  är	  det	  vanligt	  att	  objekten	  böjer	  i	  både	  en	  och	  två	  ledder.	  Detta	  skapar	  
problem	  för	  projektören	  då	  bron	  blir	  svår	  att	  modellera.	  Dessutom	  är	  det	  ett	  
tidskrävande	  arbete.	  Här	  har	  programtillverkaren	  en	  stor	  uppgift	  att	  lösa.	  Kan	  denna	  
brist	  hos	  programmet	  avlägsnas	  har	  ett	  stort	  hinder	  eliminerats.	  

6.1.4	  2D	  –	  en	  metod	  som	  kan	  diskuteras	  	  

6.1.4.1	  2D	  fungerar	  bra?	  
Det	  är	  tydligt	  att	  kunderna	  har	  olika	  uppfattning	  om	  vad	  som	  är	  en	  acceptabel	  nivå	  vad	  
gäller	  kvaliteten	  på	  2D-‐handlingar	  och	  hur	  bra	  2D-‐metoden	  egentligen	  är.	  Hur	  2D-‐
metoden	  fungerar,	  bra	  eller	  dåligt,	  är	  inte	  det	  mest	  intressanta	  i	  sammanhanget.	  Mer	  
intressant	  är	  hur	  kundernas	  förhållningssätt	  till	  utveckling	  avslöjas.	  De	  av	  kunderna	  som	  
anser	  att	  2D-‐metoden	  fungerar	  bra	  och	  att	  handlingar	  håller	  en	  acceptabel	  nivå	  säger	  
indirekt	  att	  de	  är	  nöjda	  med	  hur	  deras	  arbete	  bedrivs.	  Det	  är	  ett	  trångsynt	  
förhållningsätt	  och	  något	  som	  bromsar	  utvecklingen	  mot	  nya	  arbetsmetoder.	  De	  kunder	  
som	  anser	  att	  2D-‐metoden	  inte	  fungerar	  bra	  ser	  däremot	  hela	  tiden	  något	  som	  går	  att	  
förbättra	  i	  arbetssättet.	  Det	  driver	  utvecklingen	  framåt.	  
	  
Oavsett	  vilken	  åsikt	  kunden	  har	  om	  2D-‐metoden	  är	  det	  viktigt	  att	  åsikten	  är	  väl	  
begrundad.	  Om	  de	  kunder	  som	  är	  nöjda	  med	  det	  nuvarande	  arbetssättet	  noga	  tänker	  
igenom	  och	  försöker	  hitta	  saker	  att	  förbättra	  krävs	  förmodligen	  en	  revidering	  av	  deras	  
första	  åsikt.	  Kanske	  visar	  det	  sig	  att	  metoden	  inte	  fungerar	  så	  bra	  i	  all	  fall.	  

6.1.4.2	  2D	  eller	  3D	  i	  mindre	  projekt	  –	  kvittar	  det	  verkligen?	  
Flera	  av	  kunderna	  anser	  att	  mindre	  broprojekt	  lika	  väl	  kan	  genomföras	  i	  2D	  som	  3D.	  De	  
anser	  att	  det	  kvittar,	  arbetet	  blir	  lika	  bra	  och	  produkten	  av	  samma	  kvalitet.	  Frågan	  är	  om	  
detta	  verkligen	  stämmer.	  Sett	  till	  projektet	  i	  sig	  är	  detta	  påstående	  kanske	  inte	  fel.	  Vad	  
som	  däremot	  glöms	  bort	  är	  framtid	  och	  utveckling	  i	  verksamheten.	  I	  stycke	  6.1.2.4	  lyftes	  
de	  mindre	  projekten	  fram	  som	  försöksprojekt	  där	  BIM	  bör	  tillämpas.	  Därför	  kvittar	  det	  
inte	  om	  projekt	  drivs	  som	  2D-‐	  eller	  3D-‐projekt.	  Om	  företagen	  vill	  att	  BIM	  och	  3D-‐
modeller	  ska	  få	  fullt	  genomslag	  i	  verksamheten	  måste	  de	  lägga	  mer	  fokus	  på	  de	  små	  
projekten.	  
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6.2	  Tekla-‐modell	  

6.2.1	  Användbarhet	  

6.2.1.1	  Utgångspunkt	  
Är	  Tekla	  Structures	  lätt	  att	  använda?	  Svaret	  på	  denna	  fråga	  varierar	  beroende	  på	  vem	  
frågan	  ställs	  till	  och	  vilken	  kunskap	  personen	  har	  om	  programmet.	  För	  att	  tydliggöra	  
utgångspunkten	  för	  följande	  resonemang	  ges	  en	  kort	  bakgrund	  av	  författarnas	  kunskap	  
av	  3D-‐modellering.	  
	  
Författarna	  har	  i	  utbildningen	  tidigare	  erfarenheter	  av	  3D-‐modellering	  men	  då	  i	  
programmet	  Revit	  Architecture	  [5].	  Denna	  kunskap	  av	  3D-‐modellering	  har	  naturligtvis	  
varit	  till	  hjälp	  både	  i	  samband	  med	  grundkurs	  i	  Tekla	  Structures	  men	  även	  i	  arbetet	  med	  
den	  3D-‐modell	  som	  analyseras	  i	  rapporten.	  Programvaror	  skiljer	  sig	  åt	  vad	  gäller	  
funktioner	  och	  kommandon	  men	  sättet	  att	  arbeta	  är	  i	  mångt	  och	  mycket	  det	  samma.	  Mot	  
bakgrund	  av	  detta	  ska	  läsaren	  förstå	  följande	  resonemang	  utifrån	  en	  person	  med	  viss	  
kunskap	  på	  området	  men	  ingen	  vad	  gäller	  programmet	  specifikt.	  
	  
Frågan	  bör	  också	  belysas	  utifrån	  olika	  användares	  behov.	  Projektörer	  och	  andra	  
personer	  som	  arbetar	  med	  att	  bygga	  upp	  modellen	  behöver	  djupa	  kunskaper	  om	  
programmets	  funktioner	  och	  hur	  de	  hanteras.	  När	  modellen	  sen	  används	  av	  andra	  
aktörer	  är	  dessa	  mer	  intresserade	  av	  att	  kunna	  läsa	  och	  använda	  modellen	  på	  ett	  smidigt	  
sätt.	  Då	  är	  programmets	  förmåga	  att	  presentera	  information	  en	  viktig	  aspekt.	  

6.2.1.2	  Användbart	  verktyg	  men	  begränsningar	  finns	  
Tekla	  Structures	  är	  ett	  verktyg	  som	  är	  relativt	  lätt	  att	  använda.	  Programmets	  
uppbyggnad	  ger	  en	  god	  överblick	  av	  modellen.	  Genom	  att	  färgmärka	  objekt	  kan	  delar	  
visuellt	  hållas	  isär,	  detta	  underlättar	  framför	  allt	  i	  modeller	  med	  mycket	  detaljer	  som	  till	  
exempel	  armering.	  Användaren	  navigerar	  lätt	  genom	  modellen	  med	  enkla	  kommandon	  
och	  smidiga	  förflyttningar	  mellan	  olika	  vyer.	  Med	  hjälp	  av	  filter	  kan	  objekt	  läggas	  i	  olika	  	  
lager,	  dessa	  kan	  släckas	  efter	  behov	  och	  ger	  användaren	  möjlighet	  att	  bearbeta	  andra	  
delar	  utan	  att	  ha	  alla	  objekten	  synliga	  samtidigt.	  Modeller,	  som	  i	  många	  fall	  är	  komplexa	  
och	  svårbegripliga,	  blir	  med	  dessa	  hjälpmedel	  enkla	  att	  överblicka.	  Markeringar	  som	  
görs	  i	  en	  vy	  syns	  även	  i	  andra	  vyer	  och	  kommandon	  som	  påbörjas	  i	  en	  vy	  kan	  slutföras	  i	  
en	  annan.	  Det	  möjliggör	  ett	  flexibelt	  modellerande	  med	  smidiga	  förflyttningar	  i	  
modellen.	  
	  
För	  den	  som	  använder	  Tekla	  Structures	  i	  till	  exempel	  projektering	  kan	  programmet	  till	  
en	  början	  upplevas	  något	  krångligt.	  Programmet	  erbjuder	  många	  funktioner	  och	  
kommandon	  som	  underlättar	  i	  arbetet	  och	  som	  användaren	  måste	  behärska	  för	  att	  
kunna	  modellera.	  Hur	  funktionerna	  ska	  användas,	  när	  de	  kan	  användas	  och	  vilka	  
begränsningar	  som	  finns	  är	  inte	  självklart	  för	  den	  som	  aldrig	  använt	  programmet.	  
	  
[5]	  Programmet	  riktar	  sig	  främst	  till	  arkitekter	  och	  designers	  och	  är	  en	  del	  av	  Revit.	  Tidigare	  i	  rapporten	  har	  Revit	  
Structure	  nämnts,	  detta	  är	  den	  del	  av	  Revit	  som	  riktar	  sig	  till	  ingenjörer	  och	  konstruktörer.
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När	  användaren	  väl	  lärt	  sig	  funktionerna	  är	  de	  däremot	  enkla	  att	  använda	  och	  med	  ökad	  
erfarenhet	  ökar	  också	  förståelsen	  för	  hur	  begränsningarnas	  påverkan	  kan	  minskas.	  
	  
I	  programmet	  finns	  en	  hjälpfunktion	  med	  manualer	  som	  ger	  utförlig	  handledning	  och	  
beskrivning	  av	  funktioner	  och	  kommandon.	  Denna	  hjälpfunktion	  har	  använts	  flitigt	  i	  
arbetet	  och	  löst	  många	  svåra	  knutar.	  Hjälpmedlet	  lämpar	  sig	  för	  alla	  aktörer	  i	  hela	  
byggprocessen.	  
	  
Även	  om	  Tekla	  Structures	  överlag	  är	  lätt	  att	  använda	  finns	  det	  begränsningar	  och	  
dessutom	  en	  stor	  brist.	  Svängda	  utbredningslinjer	  och	  geometrier	  är	  en	  brist	  hos	  
programmet	  som	  gör	  att	  dess	  användbarhet	  sjunker	  i	  projekt	  med	  till	  exempel	  krökta	  
broar.	  Detta	  har	  inte	  varit	  något	  problem	  i	  arbetet	  med	  den	  bro	  som	  modellerats	  och	  
analyserats	  i	  denna	  rapport.	  Denna	  bro	  kröker	  inte	  i	  någon	  ledd	  och	  har	  därför	  varit	  
relativt	  enkel	  att	  modellera.	  
	  
Begränsningar	  som	  påverkar	  programmets	  användbarhet	  är	  bland	  annat	  ”snap”-‐
funktionen	  och	  programmets	  ritningshantering.	  När	  geometrier	  skapas	  vore	  det	  
önskvärt	  att	  kunna	  röra	  sig	  fritt	  utan	  att	  vara	  bunden	  till	  ett	  givet	  grid-‐nät.	  Att	  manuellt	  
ange	  längd	  och	  vinkel	  för	  en	  linje	  är	  endast	  delvis	  möjligt.	  Ange	  linjens	  längd	  går	  
visserligen	  men	  inte	  dess	  vinkel	  i	  förhållande	  till	  ett	  givet	  plan.	  Problemet	  löses	  med	  
hjälp	  av	  fördefinierade	  grid-‐nät	  men	  detta	  tar	  längre	  tid.	  Programmets	  funktioner	  för	  
hantering	  av	  ritningar	  är	  också	  en	  begränsning.	  För	  att	  uppnå	  önskat	  resultat	  krävs	  att	  
användaren	  har	  god	  kontroll	  över	  flera	  besvärliga	  funktioner	  och	  gör	  rätt	  inställningar	  
från	  början.	  Funktionerna	  är	  avancerade	  och	  ställer	  därför	  höga	  krav	  på	  användarens	  
kunskaper.	  Vad	  som	  visas	  på	  ritningen	  följer	  exakt	  det	  som	  visas	  i	  modellen,	  det	  leder	  till	  
att	  små	  misstag	  i	  modellering	  kan	  få	  stora	  konsekvenser	  på	  ritningar.	  Samtidigt	  som	  
ritningshanteringen	  är	  avancerad	  och	  ställer	  höga	  krav	  på	  kunskap	  öppnar	  den	  för	  att	  
användaren	  friare	  kan	  hantera	  ritningar.	  
	  
En	  av	  Tekla	  Structures	  stora	  svagheter	  är	  dess	  hantering	  av	  koordinatsystem.	  I	  
programmet	  används	  ett	  lokalt	  koordinatsystem	  som	  via	  tranformation	  kan	  anpassas	  till	  
ett	  globalt.	  Programmet	  saknar	  smidig	  funktion	  för	  denna	  hantering	  vilket	  tvingar	  
användaren	  till	  att	  göra	  rätt	  från	  början,	  att	  senare	  rätta	  till	  problemet	  är	  komplicerat	  
[5].	  I	  mindre	  projekt	  med	  endast	  en	  3D-‐modell	  är	  problemet	  inte	  av	  så	  stor	  betydelse.	  Då	  
används	  programmets	  lokala	  koordinatsystem	  utan	  att	  någon	  transformation	  behöver	  
göras.	  Problemet	  visar	  sig	  däremot	  i	  stora	  projekt	  där	  flera	  3D-‐modeller	  används	  och	  en	  
samordning	  mellan	  olika	  programvaror	  är	  nödvändig.	  
	  
Även	  rotation	  och	  vridning	  av	  objekt	  är	  en	  brist	  hos	  programvaran.	  Problemet	  visade	  sig	  
i	  samband	  med	  modellering	  av	  brosnittet.	  Genom	  att	  modellera	  farbanan	  i	  
horisontalläge	  kunde	  armeringen	  lättare	  placeras.	  För	  att	  sedan	  få	  bron	  i	  rätt	  lutning	  
definierades	  start	  och	  slutpunkterna	  med	  förskjutning	  i	  förhållande	  till	  horisontalplanet.	  
Detta	  sätt	  att	  luta	  farabanan	  på	  visade	  sig	  oduglig	  då	  delar	  av	  armeringen	  inte	  följde	  med	  
i	  rotationen.	  Problemet	  löstes	  i	  stället	  genom	  att	  rotera	  farbanan,	  ingående	  armering	  och	  
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andra	  objekt	  med	  en	  given	  vinkel.	  Att	  i	  efterhand	  rotera	  och	  vrida	  objekt	  är	  således	  inte	  
att	  rekommendera	  och	  det	  ställer	  därför	  högre	  krav	  på	  användaren	  som	  måste	  bygga	  
upp	  modellen	  i	  rätt	  lutning	  från	  början.	  Problemet	  blir	  högst	  aktuellt	  i	  samband	  med	  
broprojekt	  där	  krökning	  ofta	  förekommer	  i	  både	  en	  och	  två	  ledder.	  

6.2.2	  Bra	  verktyg	  för	  armering	  
Tekla	  Structures	  har	  armeringsfunktioner	  som	  är	  enkla	  att	  använda.	  Användaren	  ges	  
stor	  frihet	  att	  utforma	  armering	  efter	  eget	  önskemål	  och	  behov.	  I	  programmet	  finns	  
färdiga	  standardtyper	  och	  saknas	  en	  typ	  kan	  användaren	  själv	  skapa	  denna.	  Det	  gör	  att	  
armeringsstrukturen	  inte	  är	  bunden	  till	  vissa	  standardlösningar.	  Självfallet	  måste	  
armeringen	  vara	  möjlig	  att	  tillverka.	  Armeringsstrukturen	  begränsas	  därför	  inte	  av	  
programmet	  i	  sig	  utan	  av	  armeringsleverantören.	  För	  leverantörer	  som	  kan	  hantera	  
Tekla-‐modeller	  ökar	  däremot	  möjligheten	  att	  tillverka	  armeringstyper	  som	  ligger	  
utanför	  standardsortimentet.	  
	  

Med	  programmets	  grupperingsfunktion	  
kan	  användaren	  samla	  en	  viss	  typ	  av	  
armering	  till	  en	  sammanhållen	  enhet	  i	  
modellen.	  Armeringen	  kan	  sen	  märkas	  
med	  både	  text	  och	  färg.	  En	  bygel	  kan	  till	  
exempel	  tilldelas	  blå	  färgmarkering	  
under	  beteckningen	  ”C-‐bygel”.	  Med	  dessa	  
märkningar	  blir	  armeringen	  lättare	  att	  
överblicka	  och	  hantera.	  Genom	  att	  
gruppera	  armeringen	  behöver	  
användaren	  vid	  ändringar	  endast	  
bearbeta	  ett	  av	  järnen	  i	  gruppen	  för	  att	  
ändringen	  ska	  göras	  i	  resterande	  järn.	  

	  
I	  och	  med	  att	  användaren	  ser	  exakt	  hur	  armeringen	  ligger	  i	  modellen	  och	  med	  olika	  
funktioner	  lätt	  kan	  skapa	  sig	  en	  god	  överblick	  av	  modellen	  kan	  modellen	  redan	  under	  
uppbyggnad	  kontrolleras	  av	  projektören.	  Modelleringen	  blir	  noggrann	  och	  fel,	  som	  till	  
exempel	  kollisioner	  eller	  placering	  av	  armering	  kan	  upptäckas	  redan	  i	  
projekteringsskedet,	  ett	  exempel	  visas	  i	  figur	  4.	  Därmed	  kan	  tid	  sparas	  i	  
granskningsskedet	  och	  modellen	  är	  bättre	  säkrad	  mot	  fel.	  
	  
Programmet	  ger	  användaren	  möjlighet	  att	  hämta	  all	  möjlig	  information	  om	  armeringen.	  
Med	  bara	  några	  få	  knapptryck	  kan	  olika	  typer	  av	  rapporter	  hämtas	  ur	  modellen.	  
Armeringsspecifikationer	  genereras	  enkelt	  och	  information	  som	  armeringstyp,	  antal,	  
längd,	  bockningsradier,	  vikt	  med	  mera	  listas	  automatiskt	  i	  strukturerade	  listor.	  
Rapporter	  och	  annan	  information	  är	  något	  även	  andra	  aktörer	  än	  projektören	  har	  nytta	  
av.	  I	  till	  exempel	  produktionsskedet	  kan	  entreprenören	  på	  ett	  smidigt	  och	  snabbt	  sätt	  få	  
tillgång	  till	  den	  information	  som	  behövs	  för	  att	  utföra	  entreprenaden.	  

Figur	  4	  –	  Med	  Tekla-‐modeller	  upptäcks	  fel	  redan	  i	  ett	  tidigt	  
skede.	  Bilden	  visar	  en	  kollision	  mellan	  två	  byglar	  och	  
spännarmering.	  
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6.2.3	  Presentationsduglighet	  
Tekla	  Structures	  gör	  det	  möjligt	  att	  presentera	  projekt	  på	  flera	  sätt.	  En	  stor	  skillnad	  mot	  
traditionell	  2D-‐projektering	  är	  att	  antalet	  ritningar	  är	  betydligt	  fler	  när	  Tekla-‐modeller	  
används.	  Modellens	  alla	  delar	  genereras	  på	  separata	  ritningar.	  Projektören	  kan	  också	  
samla	  flera	  vyer	  på	  en	  ritning	  med	  då	  krävs	  ett	  större	  arbete.	  Det	  enklaste	  och	  mest	  
tidssparande	  är	  därför	  att	  låta	  programmet	  generera	  ritningarna	  automatiskt.	  Det	  stora	  
antalet	  ritningar	  leder	  till	  att	  aktörer	  som	  senare	  ska	  läsa	  ritningarna	  möjligen	  upplever	  
att	  projektet	  är	  svårt	  att	  överblicka.	  Detta	  är	  dock	  ett	  problem	  som	  minskar	  i	  betydelse	  i	  
takt	  med	  att	  erfarenheten	  ökar.	  
	  
Det	  är	  viktigt	  att	  projektören	  är	  lyhörd	  för	  kundens	  önskemål	  och	  levererar	  de	  ritningar	  
som	  behövs.	  Som	  framgick	  av	  intervjun	  med	  Trafikverket	  är	  risken	  med	  att	  presentera	  
projektet	  uppdelat	  på	  en	  mängd	  olika	  ritningar	  att	  helheten	  inte	  blir	  tydlig.	  I	  samband	  
med	  intervjun	  lyftes	  ett	  exempel	  fram	  där	  relationshandlingar	  inte	  tydligt	  presenterade	  
projektets	  helhet	  och	  förhållandet	  mellan	  olika	  byggnadsdelar.	  Det	  är	  därför	  viktigt	  att	  
projektören	  presenterar	  projektet	  efter	  kundens	  önskemål.	  
	  
Idag	  finns	  möjlighet	  att	  presentera	  Tekla-‐modeller	  i	  form	  av	  3D-‐pdf.	  Denna	  typ	  av	  fil	  
visar	  modellen	  i	  3D-‐perspektiv	  och	  objekten	  är	  dessutom	  levande	  så	  tillvida	  att	  
objektens	  egenskaper	  och	  attribut	  som	  är	  kopplare	  till	  dem	  också	  är	  läsbara.	  Personen	  
som	  läser	  modellen	  kan	  till	  exempel	  ta	  mått	  på	  olika	  delar	  och	  dölja	  delar	  och	  ytskikt.	  
Modellen	  är	  däremot	  låst	  så	  att	  den	  inte	  är	  möjlig	  att	  modifiera	  [30].	  Tekla-‐modeller	  kan	  
också	  presenteras	  med	  hjälp	  av	  Tekla	  BIMsight.	  Objekten	  presenteras	  på	  liknande	  sätt	  
som	  i	  3D-‐PDF.	  Tekla	  BIMsight	  är	  däremot	  mer	  anpassat	  för	  Tekla-‐modeller	  och	  gör	  det	  
möjligt	  att	  också	  koppla	  flera	  modeller	  med	  olika	  filformat	  till	  programmet.	  Det	  gör	  att	  
samordning	  blir	  enklare	  med	  hjälp	  av	  Tekla	  BIMsight	  [5].	  
	  
Som	  tidigare	  nämnts	  kan	  modellen	  också	  presenteras	  i	  olika	  rapporter	  och	  listor.	  
Programmet	  genererar	  rapporterna	  automatiskt	  och	  informationen	  presenteras	  på	  ett	  
tydligt	  sätt.	  I	  listorna	  presenteras	  objektens	  olika	  egenskaper	  som	  antal,	  vikt,	  
dimensioner,	  material	  och	  dessutom	  kan	  samtliga	  objekt	  numreras	  och	  märkas.	  Detta	  
gör	  att	  objekt	  lätt	  kan	  spåras	  i	  rapporterna.	  

6.2.4	  Lätt	  att	  hämta	  data	  ur	  modellen	  
Modellerna	  som	  byggs	  upp	  i	  Tekla	  Structures	  innehåller	  en	  stor	  mängd	  information.	  Den	  
informationen	  måste	  vara	  lättåtkomlig	  för	  användare.	  Programmets	  funktioner	  gör	  det	  
möjligt	  för	  användaren	  att	  lätt	  hämta	  information	  om	  modellen	  i	  stort	  och	  även	  om	  
detaljer	  specifikt.	  Användaren	  kan	  till	  exempel	  få	  information	  om	  olika	  delars	  
dimensioner,	  material	  och	  vikt	  men	  också	  om	  deras	  position,	  märkning	  och	  antal	  i	  hela	  
modellen.	  I	  figur	  5	  visas	  information	  om	  AB-‐bygeln	  som	  här	  är	  rödmarkerad.	  
Information	  i	  modellen	  kan	  användaren	  sammanställa	  i	  rapporter	  och	  förteckningar.	  
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Tekla-‐modeller	  är	  öppna	  databaser	  som	  gör	  det	  möjligt	  för	  användaren	  att	  se	  alla	  de	  
filer	  som	  kopplas	  till	  3D-‐modellen	  under	  dess	  uppbyggnad.	  Detta	  är	  en	  klar	  fördel	  
jämfört	  med	  en	  del	  andra	  program	  där	  dessa	  ”tilläggsfiler”	  ligger	  inbäddade	  i	  hela	  
modellen	  och	  därmed	  är	  mer	  eller	  mindre	  osynliga	  för	  användaren.	  Att	  Tekla-‐modeller	  
är	  öppna	  innebär	  att	  användaren	  lätt	  kan	  överblicka	  hela	  projektet	  och	  spåra	  
information	  till	  olika	  källor.	  

6.2.5	  Produktens	  kvalitet	  –	  minimering	  av	  fel	  och	  brister	  
När	  en	  modell	  byggs	  upp	  måste	  alla	  delar	  som	  ska	  ingå	  i	  projektet	  modelleras.	  
Projektören	  kan	  inte	  utelämna	  vissa	  delar,	  arbetet	  måste	  utföras	  med	  stor	  noggrannhet	  
och	  modellen	  kontrolleras	  så	  att	  modellens	  ingående	  delar	  är	  rätt	  placerade	  i	  
förhållande	  till	  varandra.	  I	  en	  3D-‐modell	  syns	  tydligt	  om	  delar	  kolliderar	  med	  varandra	  
och	  programmet	  har	  också	  en	  funktion	  för	  kollisionskontroll.	  Noggrannheten	  leder	  till	  
att	  fel	  och	  brister	  upptäcks	  redan	  när	  modellen	  byggs	  upp,	  när	  sedan	  modellen	  används	  i	  
tillverkningsprocesser	  och	  i	  produktion	  ger	  det	  en	  ökad	  kvalitet	  på	  produkten.	  
	  
I	  Tekla	  Structures	  kan	  användaren	  även	  utföra	  säkerhetskontroller	  och	  märka	  objekt	  
efter	  olika	  kontrollnivåer.	  Det	  blir	  då	  tydligt	  vilken	  granskningsnivå	  ett	  objekt	  gått	  
igenom.	  Användaren	  kan	  själv	  kontrollera	  modellen	  under	  arbetets	  gång	  vilket	  ökar	  
kvaliteten	  på	  den	  produkt	  som	  levereras	  till	  kunden.	  
	  

Figur	  5	  –	  I	  modellen	  kan	  användaren	  lätt	  hämta	  information	  om	  specifika	  objekt.	  Här,	  exempel	  på	  bygelarmering.	  
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Tekla	  Structures	  presenterar	  modeller	  på	  
ett	  tydligt	  sätt,	  se	  figur	  6.	  Det	  ökar	  också	  
kvaliteten	  på	  den	  produkt	  som	  lämnas	  till	  
kunden.	  3D-‐modeller	  gör	  det	  möjligt	  för	  
kunden	  att	  bilda	  sig	  en	  uppfattning	  om	  hur	  
de	  realiseras	  och	  hur	  arbetet	  bör	  läggas	  
upp	  för	  att	  på	  bästa	  sätt	  genomföra	  
byggnationen.	  Att	  utgå	  från	  2D-‐ritningar	  
är	  svårare	  då	  den	  tredje	  dimensionen	  
saknas,	  i	  stället	  kan	  kunden	  lägga	  fokus	  på	  
annan	  information.	  Handlingars	  format	  är	  
också	  av	  betydelse,	  en	  digital	  3D-‐modell	  
leder	  till	  en	  högre	  kvalitet	  på	  hela	  
projektet	  jämfört	  med	  2D-‐handlingar.	  Det	  
är	  inte	  innehållet	  i	  sig	  som	  gör	  3D-‐
modeller	  mer	  kvalitativa	  men	  formatet.	  
Det	  förutsätter	  dock	  att	  den	  som	  tar	  emot	  
modellen	  kan	  hantera	  den.	  

	  

6.3	  Referensobjekt	  

6.3.1	  Ekensbergsbron	  

6.3.1.1	  Prisbelönt	  projekt	  –	  stort	  intresse	  
Ekensbergsbron	  är	  ett	  broprojekt	  som	  fått	  stort	  intresse,	  både	  i	  branschen	  men	  också	  i	  
övriga	  samhället.	  Med	  projektet	  vann	  WSP	  första	  pris	  i	  ”Tekla	  Sverige	  BIM	  Awards	  
2012”	  [31].	  Projektet	  är	  intressant	  ur	  BIM-‐	  och	  3D-‐perspektiv.	  Förutsättningar	  för	  
projektet	  var	  problematiska	  och	  ställde	  därför	  höga	  krav	  på	  planering	  och	  utförande.	  
Bron	  byggdes	  i	  ett	  tätbebyggt	  område	  och	  över	  Mälarbanan	  som	  innebar	  att	  flera	  spår	  
skulle	  korsas	  utan	  några	  fundament	  i	  själva	  spårområdet.	  Det	  ställde	  krav	  på	  en	  bro	  med	  
lång	  spännvidd.	  För	  att	  inte	  störa	  tågtrafiken	  var	  produktionstiden	  också	  en	  viktig	  faktor	  
[14].	  

6.3.1.2	  God	  samordning	  och	  kommunikation	  
Ur	  samordnings-‐	  och	  kommunikationssynpunkt	  är	  projektet	  intressant	  dels	  med	  tanke	  
på	  Tekla-‐modellens	  roll	  och	  dels	  med	  tanke	  på	  språkliga	  hinder.	  I	  avsnitt	  5.1.3.4	  
nämndes	  att	  Promostal	  redan	  tidigt	  hade	  en	  projektledningsgrupp	  som	  närvarade	  vid	  
möten	  mellan	  de	  inblandade	  aktörerna.	  Det	  förenklade	  naturligtvis	  kommunikationen	  
och	  gjorde	  att	  missförstånd	  och	  bristande	  informationsutbyte	  kunde	  hållas	  på	  en	  låg	  
nivå.	  Även	  Tekla-‐modellen	  spelade	  en	  stor	  roll.	  Med	  en	  digital	  modell	  fick	  aktörerna	  en	  
snabb,	  tydlig	  och	  språkoberoende	  kommunikation.	  Det	  gjorde	  att	  hela	  processen	  fick	  ett	  
smidigt	  förlopp.	  Där	  missförstånd	  uppstod	  kunde	  parterna	  lättare	  reda	  ut	  problemen	  
och	  diskussionerna	  blev	  mer	  konstruktiva.	  Trots	  språkliga	  barriärer	  kunde	  parterna	  
med	  hjälp	  av	  Tekla-‐modellen	  kommunicera	  på	  ett	  sätt	  som	  inte	  varit	  möjligt	  med	  2D-‐

Figur	  6	  –	  Tekla-‐modellen	  är	  överskådlig	  och	  ger	  en	  god	  
presentation	  av	  bron.	  
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ritningar	  [15].	  Intressant	  är	  att	  även	  NCC	  påverkades	  positivt	  av	  den	  goda	  
kommunikationen	  mellan	  WSP	  och	  Promostal.	  På	  så	  vis	  har	  Tekla-‐modellen	  haft	  
inverkan	  på	  hela	  broprojektet.	  Modellen	  visas	  figur	  7.	  

6.3.1.3	  Tidskrävande	  projektering	  men	  hög	  kvalitet	  
Eftersom	  Promostal	  i	  sin	  tillverkning	  av	  stålfackverket	  använde	  sig	  av	  Tekla-‐modellen	  
ställdes	  höga	  krav	  på	  noggrannhet	  och	  att	  den	  innehöll	  alla	  delar.	  Det	  krävde	  mer	  tid	  för	  
projektering	  men	  innebar	  att	  projektens	  efterföljande	  skeden	  förflöt	  utan	  större	  
problem.	  Att	  så	  tidigt	  som	  möjligt	  rätta	  till	  fel	  och	  missförstånd	  resulterar	  i	  en	  
effektivare	  produktion	  [15].	  Sett	  ur	  Promostals	  synvinkel	  var	  Tekla-‐modellen	  en	  stor	  
hjälp	  för	  att	  spara	  tid	  och	  material	  i	  tillverkningen	  [32].	  Projektet	  visar	  alltså	  att	  Tekla-‐
modeller	  är	  effektiva	  hjälpmedel	  för	  att	  uppnå	  en	  process	  av	  hög	  kvalitet.	  Både	  
utförande	  och	  produkten	  i	  sig	  blir	  bättre	  och	  projekt	  kan	  utföras	  med	  större	  
noggrannhet,	  felfrihet	  och	  tydlighet.	  Att	  det	  innebär	  extra	  tid	  i	  projekteringen	  bör	  inte	  
ses	  som	  en	  svaghet	  då	  tiden	  hämtas	  in	  i	  ett	  senare	  skede.	  

6.3.1.4	  Koppling	  till	  produktionsskedet	  
Projektet	  är	  ett	  mycket	  bra	  exempel	  på	  hur	  3D-‐modeller	  kan	  användas	  i	  flera	  skeden	  och	  
hur	  Tekla-‐modeller	  kopplas	  till	  produktionsskedet.	  Den	  Tekla-‐modell	  som	  skapades	  
levde	  vidare	  och	  togs	  emot	  i	  tillverkningsskedet.	  Promostal	  förädlade	  modellen	  och	  
anpassade	  den	  efter	  sin	  verksamhet.	  Därefter	  skickades	  en	  uppdaterad	  modell	  tillbaka	  
till	  WSP	  för	  godkännande	  [5].	  Denna	  smidiga	  koppling	  mellan	  två	  aktörer	  hade	  inte	  varit	  
möjlig	  utan	  en	  3D-‐modell	  och	  det	  förklarar	  till	  en	  del	  varför	  BIM-‐metoden	  är	  en	  metod	  
som	  rätt	  använd	  kan	  vara	  till	  stor	  hjälp	  i	  byggprojekt.	  
	  
Tekla-‐modellen	  hade	  också	  stor	  inverkan	  på	  effektiviteten	  i	  Promostals	  
tillverkningsprocess.	  I	  modellen	  numrerades	  alla	  delar	  av	  samma	  dimensioner	  med	  
samma	  nummer	  oavsett	  placering.	  Det	  ledde	  till	  att	  fler	  likadana	  detaljer	  kunde	  
produceras	  per	  gång	  vilket	  resulterade	  i	  ett	  effektivare	  arbete	  [32].	  Denna	  koppling	  till	  

Figur	  7	  –	  Ekensbergsbron.	  Samordning	  och	  kommunikation	  fungerade	  väl	  med	  hjälp	  av	  den	  Tekla-‐modell	  som	  
projekterades	  av	  WSP.	  	  Upphovsrättsinnehavare	  till	  bilden:	  Adam	  Röing,	  WSP	  
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produktionsskedet	  är	  ett	  bra	  exempel	  på	  hur	  BIM-‐metoden	  positivt	  inverkar	  på	  ett	  
byggprojekt.	  Kopplingen	  till	  produktionsskedet	  är	  av	  stor	  betydelse	  då	  underlaget	  som	  
används	  i	  produktionsskedet	  till	  stor	  det	  påverkar	  kvaliteten	  på	  produkten.	  Promostals	  
goda	  resurser	  för	  hantering	  av	  Tekla-‐modeller	  bör	  här	  lyftas	  fram.	  En	  smidig	  koppling	  
mellan	  Tekla-‐modell	  och	  kund	  förutsätter	  att	  nödvändig	  kompetens	  finns	  hos	  kunden.	  
Hade	  Tekla-‐modellen	  skickats	  till	  en	  likvärdig	  ståltillverkare	  utan	  denna	  nödvändiga	  
kompetens	  hade	  kopplingen	  mellan	  projektering	  och	  produktion	  inte	  varit	  lika	  tydlig.	  

6.3.2	  Röforsbron	  

6.3.2.1	  Tekla-‐modell	  –	  en	  bas	  för	  alla	  
Projektet	  med	  Röforsbron	  är	  intressant,	  inte	  bara	  för	  dess	  speciella	  förutsättningar	  –	  
vilka	  nämndes	  i	  stycke	  4.3.1.2	  –	  utan	  även	  med	  tanke	  på	  BIM	  och	  Tekla-‐modellers	  
betydelse	  i	  broprojekt.	  I	  projektet	  utfördes	  arbetet	  efter	  den	  Tekla-‐modell	  som	  
projekterades,	  inga	  ritningar	  användes.	  Skanska	  som	  utförde	  entreprenaden	  använde	  
modellen	  rent	  konkret	  i	  sitt	  arbete.	  Det	  ställde	  krav	  på	  organisationen	  i	  stort	  men	  också	  
på	  den	  enskilde	  byggarbetaren.	  Denna	  typ	  av	  försöksprojekt	  där	  BIM	  tillämpas	  i	  alla	  
projektskeden	  är	  precis	  vad	  som	  behövs	  för	  att	  företag	  ska	  få	  en	  grund	  för	  utvärdering	  
och	  utveckling	  av	  verksamheten	  i	  förhållande	  till	  BIM	  som	  den	  nya	  arbetsmetoden.	  
Resultatet	  av	  projektet	  har	  visat	  sig	  positivt	  i	  många	  avseenden.	  Samtidigt	  visar	  sig	  
brister	  som	  måste	  elimineras	  för	  att	  BIM	  och	  3D-‐modeller	  ska	  få	  fäste	  i	  broprojekt.	  Även	  
om	  tanken	  från	  början	  vara	  att	  driva	  projektet	  helt	  utan	  ritningar	  krävde	  Trafikverket	  
relationshandlingar	  i	  form	  av	  2D-‐ritningar	  [33].	  Det	  bör	  ses	  som	  ett	  bakslag	  att	  inte	  
samtliga	  aktörer	  kunde	  driva	  projektet	  enligt	  BIM.	  Problemet	  har	  tidigare	  belysts	  och	  
här	  blir	  det	  åter	  tydligt	  att	  denna	  fråga	  är	  viktig	  att	  lösa	  för	  att	  utvecklingen	  mot	  BIM	  och	  
3D-‐modeller	  ska	  göra	  framsteg.	  
	  
I	  stycke	  6.1.3.2	  behandlas	  frågan	  om	  programtillverkarens	  förståelse	  för	  kundens	  miljö	  
och	  behov.	  Ett	  konkret	  exempel	  på	  hur	  samarbetet	  mellan	  programtillverkare	  och	  kund	  
kan	  se	  ut	  ges	  i	  projektet	  med	  Röforsbron.	  Under	  projekteringen	  hade	  Tekla	  personal	  
som	  hjälpte	  till	  med	  servicetjänster	  som	  rapportuttagning	  och	  arbete	  med	  information	  
kopplad	  till	  modellen	  [33].	  På	  det	  här	  viset	  får	  tillverkaren	  själv	  inblick	  i	  vad	  kunden	  
behöver	  och	  på	  vilket	  sätt	  programvaran	  ska	  anpassas	  och	  förbättras	  för	  att	  underlätta	  
för	  kunden.	  

6.3.2.2	  Tekla-‐modellens	  betydelse	  i	  produktionen	  
Att	  driva	  projektet	  enligt	  BIM-‐metoden	  ledde	  till	  en	  stor	  omställning	  för	  Skanskas	  
personal.	  Hanna	  Skånberg,	  Skanska,	  tilldelades	  rollen	  som	  BIM-‐samordnare.	  Det	  är	  en	  
intressant	  detalj	  som	  ligger	  helt	  i	  linje	  med	  hur	  BIM-‐projekt	  bör	  drivas,	  se	  stycke	  3.1.1.2.	  
För	  att	  kunna	  hantera	  Tekla-‐modellen	  på	  arbetsplatsen	  användes	  kraftiga	  monitorer.	  I	  
samarbete	  med	  BIM-‐samordnaren	  kunde	  arbetarna	  driva	  sitt	  arbete	  helt	  utifrån	  Tekla-‐
modellen.	  Enligt	  en	  utvärdering	  var	  modellen	  och	  detta	  arbetssätt	  uppskattat	  hos	  
arbetarna	  [34].	  Tekla-‐modellens	  betydelse	  i	  produktionsskedet	  är	  tydlig.	  Modellerna	  har	  
en	  stor	  potential.	  Det	  är	  dock	  viktigt	  att	  återigen	  poängtera	  att	  det	  krävs	  ett	  noggrant	  
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och	  strukturerat	  förarbete	  och	  en	  modell	  som	  innehåller	  all	  den	  information	  som	  behövs	  
i	  produktionen.	  
	  
Tekla-‐modellens	  betydelse	  i	  produktionen	  var	  positiv	  i	  flera	  avseenden.	  Ur	  modellen	  
kunde	  mängdexporter	  göras	  och	  kopplas	  till	  Skanskas	  eget	  kalkylprogram.	  Också	  
mätdata	  och	  koordinater	  var	  lätta	  att	  bestämma	  utifrån	  modellen.	  Skanska	  använde	  
även	  modellen	  för	  att	  upprätta	  APD-‐planer	  [6],	  göra	  arbetsberedningar	  och	  sköta	  
planering	  för	  leverans,	  ekonomi	  och	  tid	  [34].	  

6.3.2.3	  Fasindelning	  och	  presentation	  av	  helhet	  
Att	  dela	  in	  byggprojekt	  i	  olika	  faser	  är	  vanligt,	  det	  vore	  därför	  fördelaktigt	  att	  också	  dela	  
in	  3D-‐modellen	  i	  olika	  faser.	  Modellen	  kan	  delas	  in	  efter	  byggnadsdelar,	  material	  och	  så	  
vidare.	  I	  projektet	  med	  Röforsbron	  gjordes	  en	  sammanställning	  av	  projektets	  olika	  delar	  

i	  Excel-‐format.	  Där	  
framgår	  hur	  modellen	  
delas	  in	  i	  kategorier,	  
varje	  kategori	  innehåller	  
ett	  antal	  delar.	  Till	  dessa	  
kopplas	  information	  om	  
vilken	  fas	  delen	  tillhör,	  
material,	  prefix	  med	  
mera.	  Att	  på	  detta	  sätt	  
dela	  in	  modellen	  gör	  den	  
lättöverskådlig	  och	  
tydlig.	  Entreprenören	  
får	  en	  bild	  av	  vad	  som	  
ska	  göras	  och	  i	  vilken	  
ordning	  arbetet	  ska	  
utföras.	  
	  

I	  projektet	  med	  Röforsbron	  har	  en	  tydlig	  struktur	  och	  system	  för	  klassificering	  av	  
byggnadsdelar	  tagits	  fram.	  Med	  en	  god	  struktur	  är	  modellen	  lättare	  att	  presentera	  i	  sin	  
helhet,	  samtidigt	  som	  den	  på	  detaljnivå	  beskriver	  olika	  byggnadsdelar.	  Till	  modellens	  
olika	  objekt	  kopplades	  attribut.	  Inga	  nya	  system	  eller	  klassificeringar	  användes,	  
projektet	  följde	  i	  stället	  Eurocode	  [7]	  och	  TK	  Bro	  [8]	  för	  tekniska	  krav	  samt	  BH	  90	  [9]	  för	  
AMA-‐kodning	  [10].	  Till	  modellen	  kopplades	  en	  funktion	  som	  användes	  för	  AMA-‐kodning	  
av	  byggnadsdelarna,	  se	  figur	  8	  [34].	  Att	  anpassa	  modellen	  efter	  branschspecifika	  system	  
är	  viktigt	  och	  ökar	  givetvis	  modellens	  kvalitet	  och	  presenterar	  den	  på	  ett	  språk	  som	  
används	  i	  branschen.	  	  
[6]	  Dispositionsplan	  för	  arbetsplats.	  
[7]	  Europeisk	  standard	  för	  beräkningsregler	  för	  dimensionering	  av	  bärverk.	  
[8]	  Teknisk	  beskrivning	  som	  anger	  Vägverkets	  och	  Banverkets	  krav	  vid	  nybyggande	  och	  förbättring	  av	  broar.	  
[9]	  Bygghandlingar	  90,	  rekommendationer	  för	  utformning	  av	  bygghandlingar.	  
[10]	  Koder	  för	  Allmän	  Material-‐	  och	  Arbetsbeskrivning.	  

Figur	  8	  –	  Bilden	  visar	  hur	  attribut	  kopplades	  till	  objekten.	  I	  projektet	  med	  
Röforsbron	  användes	  system	  framtaget	  för	  Trafikverket.	  Upphovsrättsinnehavare	  
till	  bilden:	  Lisa	  Mellberg,	  WSP	  
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6.3.2.4	  Kvalitetssäkring	  och	  granskning	  
Att	  låta	  ett	  helt	  projekt	  grunda	  sig	  i	  en	  gemensam	  3D-‐modell	  ställer	  krav	  på	  
kvalitetssäkring	  och	  garanti	  för	  modellens	  säkerhet.	  I	  projektet	  med	  Röforsbron	  har	  
inget	  uttalat	  krav	  om	  kvalitetssäkring	  riktats	  från	  beställaren.	  Lisa	  Mellberg,	  WSP,	  har	  
själv	  varit	  ansvarig	  för	  modellen.	  I	  små	  projekt	  som	  detta	  kan	  kvalitetssäkringssystem	  
tyckas	  överflödigt.	  Frågan	  är	  dock	  viktig,	  inte	  minst	  med	  tanke	  på	  större	  projekt.	  
Mellberg	  menar	  att	  kunderna	  sällan	  hanterar	  modeller	  i	  skarpt	  läge,	  det	  vill	  säga	  
originalmodellen,	  varvid	  ett	  specialutformat	  system	  inte	  är	  nödvändigt.	  Hon	  betonar	  
samtidigt	  att	  kopior	  och	  revisionshistorik	  används	  som	  en	  form	  av	  garanti	  [33].	  I	  Tekla-‐
modeller	  är	  det	  också	  möjligt	  att	  spåra	  personen	  bakom	  skapade	  objekt.	  Med	  detta	  följer	  
en	  naturlig	  ansvarsfördelning	  även	  om	  någon	  tydlig	  struktur	  från	  början	  inte	  utarbetats.	  
	  
Tekla-‐modellen	  användes	  också	  i	  granskningsskedet.	  Mellberg	  som	  projekterat	  bron	  
granskade	  modellen	  i	  samarbete	  med	  konstruktören	  [33].	  Denna	  form	  av	  granskning,	  
där	  underlaget	  består	  av	  3D-‐modeller	  är	  viktig	  för	  att	  BIM-‐metoden	  ska	  kunna	  användas	  
fullt	  ut.	  Det	  förutsätter	  att	  de	  ansvariga	  kan	  hantera	  underlaget.	  Trafikverket	  som	  
beställare	  av	  projektet	  granskade	  också	  modellen.	  Här	  användes	  dock	  ett	  material	  
bestående	  av	  bilder	  som	  beskrev	  modellen	  i	  olika	  avseenden	  [33].	  Att	  inte	  utgå	  direkt	  
från	  modellen	  är	  självfallet	  ett	  bekymmer.	  Med	  tanke	  på	  att	  projektet	  i	  övrigt	  drivits	  
med	  stort	  fokus	  på	  BIM	  borde	  även	  denna	  granskning	  tagit	  sin	  utgångspunkt	  i	  Tekla-‐
modellen.	  
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7.	  Slutsatser	  

7.1	  Examensarbetets	  mål	  

7.1.1	  Intervjuer	  
I	  intervjuerna	  har	  kunder	  från	  olika	  grenar	  i	  branschen	  fått	  ge	  sina	  synpunkter	  på	  BIM	  
och	  vad	  som	  är	  viktigt	  att	  belysa	  när	  ett	  BIM-‐verktyg	  utvärderas.	  Intervjuerna	  har	  gett	  
en	  relativt	  tydlig	  bild	  av	  var	  de	  utfrågade	  kunderna	  står	  i	  utvecklingen	  mot	  BIM	  och	  3D-‐
modellering.	  Flera	  intressanta	  aspekter	  har	  lyfts	  fram,	  en	  del	  har	  behandlats	  i	  rapporten	  
medan	  andra	  utelämnats.	  De	  senare	  är	  av	  sådan	  karaktär	  att	  de	  kräver	  en	  mer	  
omfattande	  och	  djupgående	  studie.	  
	  
Det	  underlag	  som	  använts	  i	  samband	  med	  intervjuerna	  har	  visat	  sig	  fungera	  väl.	  
Eftersom	  intervjuerna	  genomfördes	  i	  examensarbetets	  tidigaste	  skede	  och	  författarnas	  
kunskap	  i	  det	  aktuella	  ämnet	  då	  var	  liten	  resulterade	  det	  i	  något	  bristfälliga	  
frågeformulär.	  Frågor	  som	  senare	  visade	  sig	  relevanta	  saknades	  i	  formulären,	  andra	  
visade	  sig	  överflödiga	  eller	  av	  en	  sådan	  karaktär	  att	  kunden	  inte	  kunde	  besvara	  dem.	  I	  
och	  med	  att	  intervjuerna	  hölls	  i	  form	  av	  öppna	  samtal	  med	  kunden	  blev	  dock	  underlaget	  
mer	  en	  plattform	  för	  diskussion	  och	  bristerna	  obetydliga.	  Samtalen	  var	  givande	  och	  gav	  
också	  möjlighet	  till	  diskussion	  kring	  intressanta	  frågor	  som	  låg	  utanför	  underlaget.	  

7.1.2	  Rapporten	  
Rapporten	  visar	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  vilken	  nytta	  kunden	  har	  av	  att	  Tekla	  Structures	  
används	  i	  broprojektering	  men	  också	  hinder	  som	  hämmar	  utvecklingen	  mot	  Tekla-‐
modeller.	  Ambitionen	  har	  varit	  att	  belysa	  ämnet	  ur	  flera	  synvinklar	  och	  så	  objektivt	  som	  
möjligt	  ge	  svar	  på	  frågeställningarna.	  Fokus	  har	  lagts	  på	  kunden	  och	  de	  synpunkter	  som	  
framkommit	  i	  intervjuerna.	  För	  att	  i	  största	  möjliga	  mån	  behandla	  aspekterna	  och	  
dessutom	  ge	  konkreta	  exempel	  som	  styrker	  resonemanget	  har	  analysen	  byggt	  på	  
modellering	  i	  Tekla	  Structures	  samt	  analys	  av	  två	  referensobjekt,	  Ekensbergsbron	  och	  
Röforsbron.	  Att	  på	  detta	  vis	  använda	  sig	  av	  flera	  metoder	  parallellt	  har	  gett	  en	  bredare	  
plattform	  för	  analysen.	  Mot	  bakgrund	  av	  den	  utsatta	  tidsramen	  för	  examensarbetet	  hade	  
en	  detaljerad	  modellering	  inte	  varit	  möjlig.	  Att	  i	  stället	  använda	  redan	  projekterade	  
broar	  har	  sparat	  tid	  samtidigt	  som	  nödvändig	  information	  kunnat	  hämtas	  för	  analysen.	  

7.1.3	  Ökad	  kunskap	  med	  modellering	  
Arbetet	  med	  Tekla-‐modellen	  har	  gett	  ökad	  förståelse	  för	  programvaran,	  dess	  visuella	  
uppbyggnad,	  funktioner	  och	  begränsningar.	  Grundkursen	  som	  tog	  utgångspunkt	  i	  
stålkonstruktioner	  gav	  inblick	  i	  programmets	  funktioner	  för	  hantering	  av	  stål.	  I	  själva	  
examensarbetet	  användes	  funktioner	  för	  hantering	  av	  betong	  och	  armering.	  
Tillsammans	  har	  det	  gett	  en	  god	  inblick	  i	  programmet	  och	  dess	  användbarhet	  för	  olika	  
konstruktioner	  och	  material.	  Under	  arbetets	  gång	  har	  programmets	  styrkor	  och	  
svagheter	  blivit	  tydliga	  och	  dessa	  har	  också	  tagits	  upp	  för	  diskussion	  i	  rapporten.	  
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Att	  som	  nybörjare	  använda	  Tekla	  Structures	  har	  gett	  möjlighet	  till	  en	  objektiv	  analys	  av	  
programvaran	  och	  dess	  funktionsduglighet.	  Med	  tanke	  på	  att	  analysen	  tar	  sin	  
utgångspunkt	  i	  kunden	  har	  modelleringen	  varit	  ett	  sätt	  att	  ur	  dennes	  synvinkel	  se	  på	  
programmet.	  Det	  har	  också	  visat	  att	  programmet	  är	  användbart	  också	  för	  den	  
användare	  vars	  kunskap	  är	  begränsad	  till	  en	  förhållandevis	  låg	  nivå.	  

7.2	  Resultat	  av	  arbetet	  
Intervjuerna	  visar	  kundernas	  olika	  behov	  och	  deras	  krav	  på	  nya	  arbetsmetoder	  och	  
verktyg.	  Kunder	  som	  medverkar	  i	  tidiga	  projektskeden	  verkar	  se	  en	  större	  nytta	  av	  3D-‐
modellering,	  för	  kunder	  som	  verkar	  i	  produktionen	  och	  förvaltningsskedet	  tycks	  3D-‐
modellering	  däremot	  inte	  vara	  lika	  intressant.	  
	  
Intervjuerna	  visar	  på	  en	  generell	  okunskap	  om	  BIM	  och	  3D-‐modeller	  och	  att	  det	  krävs	  
stora	  insatser	  för	  att	  avhjälpa	  denna	  brist.	  Samtidigt	  är	  det	  tydligt	  att	  kunskapen	  är	  stor	  
hos	  enstaka	  aktörer.	  Kunderna	  har	  en	  samstämmigt	  positiv	  inställning	  till	  3D-‐modeller.	  
När	  intervjuerna	  analyserats	  har	  det	  dock	  visat	  sig	  att	  det	  i	  flera	  fall	  saknas	  realistiska	  
planer	  för	  hur	  kunderna	  ska	  utveckla	  sina	  verksamheter	  mot	  ett	  BIM-‐anpassat	  
brobyggande.	  
	  
Kunderna	  har	  i	  intervjuerna	  lyft	  fram	  flera	  viktiga	  aspekter	  att	  ta	  hänsyn	  till	  vid	  
utvärdering	  av	  3D-‐modelleringsverktyg	  för	  projektering	  av	  broar.	  
	  
– Modellens	  användbarhet	  och	  verktygets	  konkurrenskraft	  jämfört	  med	  andra.	  
– Möjligheten	  att	  frysa	  den	  modell	  som	  godkänts	  av	  kunden.	  Modellen	  måste	  vara	  

garanterad	  mot	  förändringar.	  
– Vilken	  kvalitet	  kan	  man	  leverera	  till	  kunden	  med	  hjälp	  av	  verktyget?	  
– Minimering	  av	  fel	  som	  till	  exempel	  kollisioner.	  
– Finns	  möjlighet	  att	  dela	  in	  3D-‐modellen	  i	  olika	  faser	  och	  kvalitetssäkra	  och	  

godkänna	  dessa	  för	  att	  i	  produktionsskedet	  kunna	  påbörja	  arbetet	  innan	  hela	  
modellen	  är	  godkänd?	  

– Kopplingen	  till	  produktionsskedet.	  
– Förenklas	  arbetet	  och	  leder	  det	  till	  ökad	  kvalitet	  av	  produkter	  och	  utförande?	  

Underlättar	  verktyget	  i	  arbetet	  med	  att	  ta	  fram	  armeringsspecifikationer,	  göra	  
mängduttagning	  och	  uttag	  av	  annan	  information	  ur	  modellen?	  

– Hur	  lätt	  kan	  armeringsdragning	  presenteras,	  mängd-‐	  och	  volymberäknas	  så	  att	  
armeringsspecifikationer	  kan	  tas	  fram?	  

– Verktygets	  förmåga	  att	  presentera	  projekt	  i	  sin	  helhet	  
– Underlättar	  verktyget	  vid	  samordning	  av	  olika	  aktörers	  insatser	  i	  projekt?	  
– Hjälper	  verktyget	  till	  att	  öka	  förståelsen	  för	  svåra	  knutpunkter	  och	  komplexa	  

byggnadsdelar?	  
– Är	  det	  möjligt	  att	  med	  verktygets	  hjälp	  samtidigt	  presentera	  olika	  delar	  i	  projekt?	  
– Verktygets	  förmåga	  att	  hantera	  svängda	  utbredningslinjer	  och	  geometrier.	  
– Programtillverkarens	  förståelse	  för	  kundens	  behov.	  
– Vidareutveckling	  av	  verktyget	  –	  ett	  samarbete	  mellan	  tillverkare	  och	  kund.	  
– Priset	  på	  programvaran.	  
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Tekla	  Structures	  har	  några	  brister	  som	  påverkar	  både	  i	  projektering	  och	  i	  senare	  
skeden.	  Funktion	  för	  hantering	  av	  globala	  koordinatsystem	  saknas.	  Programmet	  
hanterar	  inte	  svängda	  utbredningslinjer.	  Funktionerna	  för	  ritningshantering	  är	  
besvärliga	  och	  ställer	  höga	  krav	  på	  goda	  kunskaper	  hos	  användaren.	  
	  
Att	  använda	  programmet	  ställer	  högre	  på	  projektören	  men	  genererar	  en	  produkt	  med	  
högre	  kvalitet.	  Tekla	  Structures	  är	  ett	  bra	  verktyg,	  inte	  minst	  med	  tanke	  på	  hantering	  av	  
armering.	  Programmet	  är	  generellt	  sett	  enkelt	  att	  använda	  för	  den	  som	  vill	  studera	  
modellen	  men	  för	  att	  skapa	  modellen	  krävs	  goda	  kunskaper	  hos	  användaren	  då	  
programmets	  funktioner	  innebär	  att	  många	  inställningar	  behöver	  göras.	  Samtidigt	  ger	  
det	  användaren	  möjlighet	  att	  fritt	  modellera	  och	  styra	  modellen.	  
	  
Analysen	  visar	  att	  kunden	  har	  nytta	  av	  Tekla	  Structures	  på	  två	  sätt,	  dels	  konkret	  i	  
verksamheten	  och	  dels	  med	  avseende	  på	  kundens	  arbete	  att	  i	  förebyggande	  syfte	  
anpassa	  sin	  verksamhet	  för	  att	  kunna	  hantera	  Tekla-‐modeller.	  Modellering	  i	  Tekla	  
Structures	  och	  analys	  av	  referensobjekten	  visar	  på	  uppenbara	  fördelar	  med	  att	  använda	  
verktyget	  i	  broprojekt.	  Projektet	  presenteras	  på	  ett	  tydligt	  sätt	  och	  noggrannhet	  och	  
felfrihet	  ökar.	  Analys	  av	  referensobjekten	  visar	  att	  Tekla-‐modeller	  underlättar	  vid	  
kommunikation	  och	  samordning	  mellan	  olika	  aktörer	  och	  att	  de	  underlättar	  i	  
produktionsskedet.	  
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Bilaga	  1	  –	  Intervju	  med	  Trafikverket	  

	  

– Sett	  i	  perspektiv	  till	  utvecklingen	  från	  2D	  till	  3D	  (BIM)	  –	  var	  befinner	  sig	  Trafikverket?	  Hur	  
stor	  del	  av	  verksamheten	  bedrivs	  enligt	  2D	  resp.	  BIM?	  Hur	  många	  projekt	  i	  vilka	  företaget	  
deltar	  genomförs	  enligt	  respektive	  arbetssätt?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  ert	  arbetssätt	  fungerar	  med	  tanke	  på	  2D	  jämfört	  med	  3D?	  

– Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  ser	  ni	  med	  de	  båda	  arbetsmetoderna?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  (2D)	  med	  tanke	  på	  förvaltningsskedet?	  

– Tycker	  ni	  att	  fel	  och	  missförstånd	  i	  projekt	  ligger	  inom	  acceptabla	  och	  rimliga	  gränser	  med	  
det	  traditionella	  arbetssättet?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  avseende	  på	  felfrihet	  och	  noggrannhet?	  
Håller	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram	  den	  kvalitet	  man	  kan	  önska?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  tanke	  på	  kommunikation	  mellan	  olika	  
aktörer	  (beställare,	  leverantör,	  konsult,	  och	  entreprenör)?	  

– Upplever	  ni	  att	  man	  med	  det	  traditionella	  arbetssättet	  tvingas	  till	  stora	  ändringar	  i	  
tidplanering	  och	  budget	  under	  projektets	  gång?	  

– Hur	  stor	  erfarenhet	  har	  ni	  av	  projekt	  där	  Tekla	  Structures	  används	  i	  projekteringen?	  

– Hur	  stor	  erfarenhet	  har	  ni	  av	  broprojekt	  där	  Tekla	  Structures	  används	  i	  projekteringen?	  

– Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  ser	  ni	  med	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  i	  brosammanhang?	  

– Varför	  är	  Tekla	  Structures	  ett	  bra/dåligt	  verktyg	  för	  broprojektering?	  

– Vilken	  inverkan	  har	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  haft	  i	  projekten?	  Positivt?	  Negativt?	  

– Hur	  god	  tycker	  ni	  att	  er	  egen	  kunskap	  om	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  är?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  Tekla	  Structures	  påverkar	  kommunikationen	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  i	  
ett	  projekt?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  den	  nya	  arbetsmodellen	  (BIM)	  med	  tanke	  på	  förvaltningsskedet?	  

– Upplever	  ni	  att	  Tekla	  Structures	  leder	  till	  att	  felfriheten	  och	  noggrannheten	  ökar	  i	  
projekten?	  Håller	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram	  den	  kvalitet	  man	  kan	  önska?	  

– Vilken	  utveckling	  ser	  ni	  framför	  er	  i	  arbetssättet	  inom	  broprojektering?	  Hur	  skulle	  ni	  vilja	  
att	  utvecklingen	  ser	  ut?	  

– Hur	  ser	  utvecklingen	  ut	  hos	  Trafikverket?	  

– Vad	  ser	  ni	  som	  hinder	  i	  utvecklingen	  mot	  Tekla	  som	  verktyg	  i	  broprojektering?	  

– Vad	  ska	  till	  för	  att	  ni	  som	  kund	  ska	  se	  någon	  nytta	  med	  att	  använda	  Tekla	  Structures	  i	  era	  
projekt?	  

– Vad	  ser	  ni	  att	  WSP	  skulle	  kunna	  göra	  för	  att	  förbättra	  arbetet	  i	  projekt	  där	  Tekla	  Structures	  
används?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  dialogen	  fungerar	  mellan	  olika	  aktörer	  när	  Tekla	  Structures	  diskuteras?	  

– Vilka	  aspekter	  tycker	  ni	  är	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  man	  ser	  på	  kundnyttan	  av	  ett	  
verktyg	  inom	  broprojektering?	  



	  

Bilaga	  2	  –	  Intervju	  med	  Stockholms	  Lokaltrafik	  

	  

– Sett	  i	  perspektiv	  till	  utvecklingen	  från	  2D	  till	  3D	  (BIM)	  –	  var	  befinner	  sig	  SL?	  Hur	  stor	  del	  av	  
verksamheten	  bedrivs	  enligt	  2D	  resp.	  BIM?	  Hur	  många	  projekt	  i	  vilka	  företaget	  deltar	  
genomförs	  enligt	  respektive	  arbetssätt?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  ert	  arbetssätt	  fungerar	  med	  tanke	  på	  2D	  jämfört	  med	  3D?	  

– Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  ser	  ni	  med	  de	  båda	  arbetsmetoderna?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  tanke	  på	  förvaltningsskedet?	  

– Tycker	  ni	  att	  fel	  och	  missförstånd	  i	  projekt	  ligger	  inom	  acceptabla	  och	  rimliga	  gränser	  med	  
det	  traditionella	  arbetssättet?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  avseende	  på	  felfrihet	  och	  noggrannhet?	  
Håller	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram	  den	  kvalitet	  man	  kan	  önska?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  tanke	  på	  kommunikation	  mellan	  olika	  
aktörer	  (beställare,	  leverantör,	  konsult,	  och	  entreprenör)?	  

– Upplever	  ni	  att	  man	  med	  det	  traditionella	  arbetssättet	  tvingas	  till	  stora	  ändringar	  i	  
tidplanering	  och	  budget	  under	  projektets	  gång?	  

– Hur	  stor	  erfarenhet	  har	  ni	  av	  projekt	  där	  Tekla	  Structures	  används	  i	  projekteringen?	  

– Hur	  stor	  erfarenhet	  har	  ni	  av	  broprojekt	  där	  Tekla	  Structures	  används	  i	  projekteringen?	  

– På	  vilket	  sätt	  kommer	  ni	  i	  kontakt	  med	  verktyget?	  

– Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  ser	  ni	  med	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  i	  brosammanhang?	  

– Varför	  är	  Tekla	  Structures	  ett	  bra/dåligt	  verktyg	  för	  broprojektering?	  

– Vilken	  inverkan	  har	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  haft	  i	  projekten?	  Positivt?	  Negativt?	  

– Hur	  god	  tycker	  ni	  att	  er	  egen	  kunskap	  om	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  är?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  Tekla	  Structures	  påverkar	  kommunikationen	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  i	  
ett	  projekt?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  den	  nya	  arbetsmodellen	  (BIM)	  med	  tanke	  på	  förvaltningsskedet?	  

– Upplever	  ni	  att	  Tekla	  Structures	  leder	  till	  att	  felfriheten	  och	  noggrannheten	  ökar	  i	  
projekten?	  Håller	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram	  den	  kvalitet	  man	  kan	  önska?	  

– Vilken	  utveckling	  ser	  ni	  framför	  er	  i	  arbetssättet	  inom	  broprojektering?	  Hur	  skulle	  ni	  vilja	  
att	  utvecklingen	  ser	  ut?	  

– Hur	  ser	  utvecklingen	  ut	  hos	  SL?	  

– Vad	  ser	  ni	  som	  hinder	  i	  utvecklingen	  mot	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  i	  broprojektering?	  

– Vad	  ska	  till	  för	  att	  ni	  som	  kund	  ska	  se	  någon	  nytta	  med	  att	  använda	  Tekla	  Structures	  i	  era	  
projekt?	  

– Vad	  ser	  ni	  att	  WSP	  skulle	  kunna	  jobba	  på	  för	  att	  förbättra	  arbetet	  i	  projekt	  där	  Tekla	  
Structures	  används?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  dialogen	  fungerar	  mellan	  olika	  aktörer	  när	  Tekla	  Structures	  diskuteras?	  

– Vilka	  aspekter	  tycker	  ni	  är	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  man	  ser	  på	  kundnyttan	  av	  ett	  
verktyg	  inom	  broprojektering?	  



	  

Bilaga	  3	  –	  Intervju	  med	  NCC	  Construction	  Sverige	  AB	  

	  

– Sett	  i	  perspektiv	  till	  utvecklingen	  från	  2D	  till	  3D	  (BIM)	  –	  var	  befinner	  sig	  NCC?	  Hur	  stor	  del	  
av	  verksamheten	  bedrivs	  enligt	  2D	  resp.	  BIM?	  Hur	  många	  projekt	  i	  vilka	  företaget	  deltar	  
genomförs	  enligt	  respektive	  arbetssätt?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  ert	  arbetssätt	  fungerar	  med	  tanke	  på	  2D	  jämfört	  med	  3D?	  

– Hur	  stor	  del	  av	  era	  projekt	  genomförs	  på	  traditionellt	  sätt	  (2D)	  resp.	  enligt	  BIM-‐modellen?	  

– Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  ser	  ni	  med	  de	  båda	  arbetsmetoderna?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  tanke	  på	  förvaltningsskedet?	  

– Tycker	  ni	  att	  fel	  och	  missförstånd	  i	  projekt	  ligger	  inom	  acceptabla	  och	  rimliga	  gränser	  med	  
det	  traditionella	  arbetssättet?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  avseende	  på	  felfrihet	  och	  noggrannhet?	  
Håller	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram	  den	  kvalitet	  man	  kan	  önska?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  tanke	  på	  kommunikation	  mellan	  olika	  
aktörer	  (beställare,	  leverantör,	  konsult,	  och	  entreprenör)?	  

– Upplever	  ni	  att	  man	  med	  det	  traditionella	  arbetssättet	  tvingas	  till	  stora	  ändringar	  i	  
tidplanering	  och	  budget	  under	  projektets	  gång?	  

– Hur	  stor	  erfarenhet	  har	  ni	  av	  projekt	  där	  Tekla	  Structures	  används	  i	  projekteringen?	  

– Hur	  stor	  erfarenhet	  har	  ni	  av	  broprojekt	  där	  Tekla	  Structures	  används	  i	  projekteringen?	  

– På	  vilket	  sätt	  kommer	  ni	  i	  kontakt	  med	  verktyget?	  

– Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  ser	  ni	  med	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  i	  brosammanhang?	  

– Hur	  har	  införandet	  av	  Tekla	  Structures	  påverkat	  er	  verksamhet?	  

– Vilken	  inverkan	  har	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  haft	  i	  projekten?	  Positivt?	  Negativt?	  

– Hur	  god	  tycker	  ni	  att	  er	  egen	  kunskap	  om	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  är?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  Tekla	  Structures	  påverkar	  kommunikationen	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  i	  
ett	  projekt?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  den	  nya	  arbetsmodellen	  (BIM)med	  tanke	  på	  förvaltningsskedet?	  

– Upplever	  ni	  att	  Tekla	  Structures	  leder	  till	  att	  felfriheten	  och	  noggrannheten	  ökar	  i	  
projekten?	  Håller	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram	  den	  kvalitet	  man	  kan	  önska?	  

– Vilken	  utveckling	  ser	  ni	  framför	  er	  i	  arbetssättet	  inom	  broprojektering?	  Hur	  skulle	  ni	  vilja	  
att	  utvecklingen	  ser	  ut?	  

– Hur	  ser	  utvecklingen	  ut	  hos	  NCC?	  

– Vad	  ser	  ni	  som	  hinder	  i	  utvecklingen	  mot	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  i	  broprojektering?	  

– Vad	  ska	  till	  för	  att	  ni	  som	  kund	  ska	  se	  någon	  nytta	  med	  att	  använda	  Tekla	  Structures	  i	  era	  
projekt?	  

– Vad	  ser	  ni	  att	  WSP	  skulle	  kunna	  jobba	  på	  för	  att	  förbättra	  arbetet	  i	  projekt	  där	  Tekla	  
Structures	  används?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  dialogen	  fungerar	  mellan	  olika	  aktörer	  när	  Tekla	  Structures	  diskuteras?	  

– Vilka	  aspekter	  tycker	  ni	  är	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  man	  ser	  på	  kundnyttan	  av	  ett	  
verktyg	  inom	  broprojektering?	  



	  

Bilaga	  4	  –	  Intervju	  med	  Celsa	  Steel	  Service	  

	  

– Sett	  i	  perspektiv	  till	  utvecklingen	  från	  2D	  till	  3D	  (BIM)	  –	  var	  befinner	  sig	  Celsa?	  Hur	  stor	  del	  
av	  verksamheten	  bedrivs	  enligt	  2D	  resp.	  BIM?	  Hur	  många	  projekt	  i	  vilka	  företaget	  deltar	  
genomförs	  enligt	  respektive	  arbetssätt?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  ert	  arbetssätt	  fungerar	  med	  tanke	  på	  2D	  jämfört	  med	  3D?	  

– Hur	  stor	  del	  av	  de	  projekt	  ni	  medverkar	  i	  genomförs	  på	  traditionellt	  sätt	  (2D)	  resp.	  enligt	  
BIM-‐modellen?	  

– Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  ser	  ni	  med	  de	  båda	  arbetsmetoderna?	  

– Tycker	  ni	  att	  fel	  och	  missförstånd	  i	  projekt	  ligger	  inom	  acceptabla	  och	  rimliga	  gränser	  med	  
det	  traditionella	  arbetssättet?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  avseende	  på	  felfrihet	  och	  noggrannhet?	  
Håller	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram	  den	  kvalitet	  man	  kan	  önska?	  

– Hur	  väl	  fungerar	  det	  traditionella	  arbetssättet	  med	  tanke	  på	  kommunikation	  mellan	  olika	  
aktörer	  (beställare,	  leverantör,	  konsult,	  och	  entreprenör)?	  

– Upplever	  ni	  att	  man	  med	  det	  traditionella	  arbetssättet	  tvingas	  till	  stora	  ändringar	  i	  
tidplanering	  och	  budget	  under	  projektets	  gång?	  

– Hur	  stor	  erfarenhet	  har	  ni	  av	  projekt	  där	  Tekla	  Structures	  används	  i	  projekteringen?	  

– Hur	  stor	  erfarenhet	  har	  ni	  av	  broprojekt	  där	  Tekla	  Structures	  används	  i	  projekteringen?	  

– Använder	  ni	  Tekla	  Structures	  i	  er	  verksamhet?	  Om	  så,	  hur	  har	  införandet	  av	  verktyget	  
påverkat	  verksamheten?	  

– Hur	  god	  tycker	  ni	  att	  er	  egen	  kunskap	  om	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  är?	  

– Vilka	  för-‐	  och	  nackdelar	  ser	  ni	  med	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  i	  brosammanhang?	  

– Varför	  är	  Tekla	  Structures	  ett	  bra/dåligt	  verktyg	  för	  broprojektering?	  

– Vilken	  inverkan	  har	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  haft	  i	  projekten?	  Positivt?	  Negativt?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  Tekla	  Structures	  påverkar	  kommunikationen	  mellan	  de	  olika	  aktörerna	  i	  
ett	  projekt?	  

– Upplever	  ni	  att	  Tekla	  Structures	  leder	  till	  att	  felfriheten	  och	  noggrannheten	  ökar	  i	  
projekten?	  Håller	  de	  handlingar	  som	  tas	  fram	  den	  kvalitet	  man	  kan	  önska?	  

– Vilken	  utveckling	  ser	  ni	  framför	  er	  i	  arbetssättet	  inom	  broprojektering?	  Hur	  skulle	  ni	  vilja	  
att	  utvecklingen	  ser	  ut?	  

– Hur	  ser	  utvecklingen	  ut	  hos	  Celsa	  Steel	  Service?	  

– Vad	  ser	  ni	  som	  hinder	  i	  utvecklingen	  mot	  Tekla	  Structures	  som	  verktyg	  i	  broprojektering?	  

– Vad	  såg	  ni	  för	  nytta	  med	  att	  använda	  Tekla	  Structures	  i	  er	  verksamhet?	  Vad	  är	  syftet	  med	  
att	  använda	  programvaran?	  	  Vad	  har	  ni	  för	  mål	  med	  utvecklingen	  av	  er	  verksamhet	  med	  
tanke	  på	  Tekla	  Structures?	  

– Vad	  ser	  ni	  att	  WSP	  skulle	  kunna	  göra	  för	  att	  förbättra	  arbetet	  i	  projekt	  där	  Tekla	  Structures	  
används?	  

– Hur	  tycker	  ni	  att	  dialogen	  är	  mellan	  olika	  aktörer	  när	  Tekla	  Structures	  diskuteras?	  

– Vilka	  aspekter	  tycker	  ni	  är	  viktiga	  att	  ta	  hänsyn	  till	  när	  man	  ser	  på	  kundnyttan	  av	  ett	  
verktyg	  inom	  broprojektering?	  



	  

Bilaga	  5	  –	  Ritningar	  



	  



	  



	  



	  

	  


