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SAMMANFATTNING 

En stor del av nyproduktion och ombyggnation av byggnader modelleras idag med BIM-verktyg 

(Building information modeling). Då ingående element i BIM-modellen innehåller mängder med 

information kan denna modell exporteras för systemanalys i ett externt analysprogram. 

Målet med denna rapport är att hitta ett mer effektivt tillvägagångssätt för att automatisera 

återföringen av de dimensionerade elementen från analysprogrammet tillbaka till BIM-modellen. 

Rapporten demonstrerar en metod som möjliggör en smidig export mellan de två programmen och 

medför mindre tid och kostnader. Denna tidsbesparing har analyserats och resulterar i en 

kostnadsjämförelse som jämfördes med den framtagna- och nuvarande arbetsgången. Den 

framtagna metoden visar sig i rapporten vara väldigt tidseffektivt och kan spara mycket resurser. 
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ABSTRACT 

The overwhelming majority of new construction projects today are modeled using Building 

Information modeling. As the input-model in BIM contains a great deal of information, this model 

can be exported to an external design program in order to analyze the structural strength.  

The purpose of this report is to demonstrate a method of returning the designed elements back to 

BIM after being modeled in the external calculation program.  

The report shows a simple and more effective method than what is being used now. The amount of 

time that is saved if the new method would be implemented has been calculated and the costs of the 

old methods have been compared to the demonstrated one. The suggested method in this report 

has been shown to be very time-efficient and has the ability to save time and reduce project costs. 
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FÖRORD 

Detta examensarbete omfattar 15 högskolepoäng genomfördes under våren 2014 som avslutande 
moment inom Byggteknik- och design på Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet skrevs i samarbete 
med Ramböll Sveriges HUS-avdelning i Stockholm. 
 
Jag vill tacka min examinator Sven-Henrik Vidhall på KTH och min handledare på Ramböll Ali Farhang 

för vägledning i denna rapport.  

Ett stort tack till Abraham Mascorro, Kent Törnblom och Ian Rockliffe på HUS-avdelningen som har 

haft tålamod med mig under denna period. 
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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund 
 
I dagsläget sker merparten av projekteringen i byggnadsbranschen i BIM (Building Information 
Modeling). BIM är en modern arbetsmetod där alla objekt som modelleras tilldelas objektspecifik 
information. Det innebär bland annat att beställaren kan uppleva byggnadens gestaltning i ett 
mycket tidigt skede och innebär även att beställaren kan få en uppfattning av den totala kostnaden 
för material genom den mängdberäkning som är en av de många funktionerna i BIM. Detta är 
givetvis möjligt även utan BIM, men BIM gör det mer lättillgängligt [1]. 
 
Dessa är inte de enda fördelarna med BIM. BIM underlättar kommunikationen mellan konsulter 
emellan vilket har blivit allt viktigare för att t.ex. avvärja krockar då de inblandade konsulters BIM-
modeller förs in i en samordningsfil. 
 
En BIM-modell som innehåller materialparametrar för alla ingående element är beräkningsbar i ett 
analysprogram. Dock uppstår problem när kommunikationssätten som finns tillgängliga inte 
implementeras i arbetsgången. I dagsläget ser konstruktörerna på HUS-avdelningen på Ramböll att 
tid slösas på att modellera beräkningsmodellen parallellt med huvudmodellen. Problemet uppstår 
när beräkningskonstruktören ska redovisa för BIM-projektören vilka element som skall ändras i 
modellen då dessa dimensioneras i det externa beräkningsprogrammet. Det kan vara en tidsödande 
process, beroende på projektets omfattning. Syftet med detta examensarbete är att demonstrera ett 
sätt att förenkla kommunikationen mellan Revit och Robot som är programmen som behandlas i 
denna rapport och därmed effektivisera arbetsgången.  Arbetet utförs på uppdrag av HUS-
avdelningen på Ramböll. 
 
Det finns ett flertal tidigare rapporter som behandlar en ren export av BIM-modell från Revit till ett 
externt beräkningsprogram. I denna rapport skall en tvåvägskommunikation undersökas som lösning 
till problemet. Strukturen ser ut som följande. 
 

 

1.2 Målformulering 
Målet med denna rapport är att undersöka hur man förbereder en analytisk modell i Revit för export 
till ett externt beräkningsprogram.  Tvärsnitt på elementen kommer vid dimensioneringen att ändras 
i det externa beräkningsprogrammet för att sedan återföras in i den ursprungliga Revitmodellen.  
Denna arbetsgång skall jämföras med riktiga projekt där eventuell tidsbesparing skall utvärderas. 
En checklista kommer att upprättas med punkter att tänka på vid export från Revit till Robot. 

Återföring av 
dimensionerade 

element till Revit 
som 3D-

modellerings- 
program 

Dimensionering av 
ingående element 

hos struktur 

Export till externt 
beräkningsprogram 

för analys och 
dimensionering 

av struktur 

Modellering 
av struktur 
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1.3 Avgränsningar 
Program som används i denna rapport är Revit Structure 2014 från Autodesk och Autodesks egna 

beräkningsprogram Robot Structure Analysis Pro 2014 (SAP). Dessa två program kommer i rapporten 

att förkortas till Revit och Robot. I denna studie skall endast ett fyravåningshus beaktas och endast 

behandla effektivisering av export mellan ovanstående program samt kommunikationen mellan 

konstruktören och BIM-projektören på Ramböll. Referensbyggnaden kommer ej att dimensioneras i 

Robot. Det som kommer ske är utbyte av olika tvärsnitt, främst på betongväggarna i bottenplan samt 

tvärsnitt på stål- och betongpelarna. Ingen hänsyn kommer att tas till armering. 
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2 INTRODUKTION AV PROGRAMVARORNA 

2.1 Autodesk Revit Structure 2014 
Revit structure är ett av flera program i Revit-serien. Revit Structure är avsedd för modellering av 

bärande stomme. Det är således konstruktörens verktyg för att modellera en byggnad. Parallellt till 

den fysiska modellen som modelleras upp ligger en analytisk modell i bakgrunden. Denna analytiska 

modell kan användas för att göra beräkningar i ett beräkningsprogram. 

2.2 Autodesk Robot SAP 2014 
Autodesk Robot Structural Analysis Professional är ett beräkningsprogram som använder sig av finita 

element för att göra systemanalys på komplexa modeller. Programmet är framtaget med syfte att 

samspela med övriga program i BIM-processen, i synnerhet Revit Structure [2]. Fördelarna med 

Robot SAP är att det behandlar en stor bredd av olika konstruktioner, finns på flera olika språk och 

utför beräkningar enligt  svenska normer och eurokod [3]. 

2.3 Compare models (Extension) 
Compare models är ett tilläggsprogram, en s.k. extension till Revit som finns tillgänglig för betalande 

kunder till Autodesk Subscription Center. Denna extension jämför olika modeller i Revit mot varandra 

för att tydliggöra skillnader [4]. Programmet är värdefullt efter dimensioneringen, då tvärsnitt har 

ändrats och BIM-projektören skall föra in dessa i den ursprungliga Revitmodellen. Då får BIM-

konstruktören en översikt av vad som ska ändras och möjlighet att godkänna det istället för att 

uppdatera modellen helt och hållet och utan att veta vad som uppdaterats. 

3 NULÄGESBESKRIVNING 
Ramböll är ledande i norden inom infrastruktur. De erbjuder helhetslösningar inom byggnader, 
transport, miljö, management consulting samt olja och gas. I Sverige har Ramböll 1 500 anställda på 
sammanlagt ett 30-tal kontor. Totalt har hela Ramböll-koncernen över 10 000 anställda över 200 
kontor runt om i världen [5]. I dagsläget projekteras nästan alla nya projekt med hjälp av BIM. 
Populära BIM-verktyg på Rambölls HUS-avdelning är Autodesk Revit Structure och Trimble Tekla [6].  
 
Ramböll Sverige är involverade i omfattande sammhällsbyggnadsprojekt. För att göra 
hållfastighetsberäkningar vid komplexa projekt används program som använder sig av finita 
elementmetoden (FEM). Programvaror som Ramböll Sverige använder är svenska Strusoft FEM-
Design. Det är ett paket av bestående av olika underprogram som analyserar hela byggnader (3D-
structure), betongplattor (Plate), väggar (Wall) m.m. [7]. Ramböll Sverige har ett avtal med Autodesk, 
där ingår Autodesks egna beräkningsprogram Robot SAP 2014.  
 
Valet av BIM-verktyg som skall användas är oftast specificerat i avtalet med kunden. Beräkningen är 
konstruktörens arbetsområde, därför arbetar den anställda med det program som denne behärskar. 
Kravet är att programmet behandlar eurokod enligt svenska normer. 
 
Ramböll jobbar ständigt för att vara konkurrenskraftiga inom området genom utvecklingsgrupper. 
Med dessa grupper tar man fram standarder och utvecklar BIM-verktygen. Parallellt med dessa 
grupper har man även fått in stora projekt som krävt informationshantering i modellerna. Detta har 
bidragit till att utvecklingen har skett av sig själv. 
 
Det är idag av ytterst vikt att ligga i fas jämt emot konkurrenterna eftersom dagens beställare ställer 
krav på 3D-modeller med informationshantering [8]. 
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4 TEORETISK REFERENSRAM  
Under utbildningen inom Byggteknik och design erhålls goda kunskaper i BIM, där flertalet rena BIM-
kurser erbjuds. Kunskapen i dessa BIM-kurser har applicerats i andra kurser, där BIM inte har varit 
något krav. Detta för att det är ett smidigt och väldigt användbart hjälpmedel.  
 
Den tekniska bakgrunden bakom detta examensarbete grundar sig i konstruktionsteknik och BIM 
(Revit). Parallellt till skolan har jag även gått kurser hos Strusoft för att få en introduktion till 
analysprogram. Dessa kurser har behandlat 3D-strukturer, samt plattor och har varit en nyttig 
erfarenhet, även om inte Strusofts FEM-Design analyseras i detta exjobb.  
 

5 DATAINSAMLING 
Informationssökningen för detta examensarbete består av muntliga källor från experter inom 
området. En del av informationen har hämtats från artiklar på internet. Förkunskaper har funnits 
angående FE-program med de kurser som tidigare nämnts. Programmens hjälpfiler har varit 
hjälpfulla gällande hur man skall angripa problem som uppstår. De huvudsakliga källorna för detta 
examensarbete är: 
 

- Möten med kunniga på området på företaget Ramböll 
- Instruktionsvideos på internet (YouTube, Lynda och Autodesk) 
- Hjälpfiler i programmen 
- Hjälpfiler för extensions/plugins i programmen 
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6 GENOMFÖRANDET 
 

Referensobjektet i detta arbete är hämtat ur FEM-Designs övningsuppgift för deras programvara 3D-
structure. Det är ett fyravåningshus med alla element som är intressant att undersöka i exportsyfte. 
Källarvägg, stålpelare, betongpelare, stålbalkar samt bjälklag. Alla element kommer att exporteras. I 
Robot kommer balktyper och tvärsnitt ändras, vilket motsvarar en dimensionering. Det intressanta 
för detta examensarbete är hur denna nya information återförs i den ursprungliga Revit-modellen.  
 

Avsnitt 6.1 demonstrerar en metod för att effektivisera kommunikationer mellan modeller i olika 

program. En modell byggs snabbt upp enligt en övning från Strusoft 3D-structure. De individuella 

stegen beskrivs med bilder för enkel uppföljning. 

Avsnitt 6.2 och 6.4 behandlar en Revitmodell som exporteras till Robot, där tvärsnitt ändras och 

denna information återkopplas med ursprungliga Revitmodell. 

Avsnitt 6.5 visar hur en modell i ett verkligt fall förbereds för export till Robot från Revit. 

6.1 Analytisk modell 
En förutsättning för en lyckad export av en Revitmodell till ett externt beräkningsprogram är att man 
beaktar den analytiska modellen. Den analytiska modellen är en annan vy av huvudmodellen som 
behandlar de olika elementens analytiska linjer och noder. 
 

 
Figur 1 – Stålanslutning HEB200. Till vänster 3D-modell, till höger analytisk modell. 

 
Olika element har olika färg för lättare navigering. I figurerna är pelarna blå och balkarna är rosa. 
Dessa färger går att ställa in manuellt som man önskar genom att klicka på fliken Analytical Model 
Categories när man befinner sig i Visibility/Graphics Override for 3D View. Se figur 3. 
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Figur 2 - Klicka på Edit under Visibility/Graphics Override 

 

 
Figur 3 - I Analytical Model Categories kan de analytiska färgerna väljas manuellt. 

Dessa färger för top/base vid pelare, eller start/end vid balk hjälper till när randvillkor skall väljas för 
pelare/balk. Dessa inställningar kan göras genom att markera en eller flera element. I Properties kan 
olika villkor sättas för pelarens top/base, eller balkens start/end. Randvillkor väljs under rubriken 
Structural Analysis. Se figur 4. 
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Figur 4 - Den översta pelaren är markerad. I Properties -> Structural Analysis är infästningen vald som Pinned 
(Gaffellagrad). Pelarens topp är vald som Fixed (Fast inspänd). 

När randvillkor bestämts för hela konstruktionen måste alla element dubbelkollas att de faktiskt är 
sammankopplade. Detta görs genom att aktivera Nodes under Visibility/Graphics Overrides for 3D 
view. Klicka på fliken Analytical Model Categories och bocka i Analytical Nodes. Efter Analytical Nodes 
bockats i uppstår en nod vid början och slut av alla element. Se figur 5. 
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Figur 5 - Analytiska noder aktiverade. 

Fram tills Revit Structure 2014 har det varit svårt att överskåda hur noderna är kopplade. I version 
2014 ges möjligheten att färga noderna beroende på vilken kopplingsstatus dem har. Det finns tre 
olika statusar för noder: 

- Connected – Auto-detect 
- Connected – Manual 
- Unconnected  

 
En rekommendation är att färga Auto-detect till grön, Manual till svart och Unconnected till röd. 
Färgerna ändrar man under fliken Filters i Visibility/Graphics Override.  
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Figur 6 - Inga filter finns tillagda. 

Klicka på Edit/New..  
 

 
Figur 7 - Här syns samtliga tillagda filter 
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Klicka på för att lägga till nytt filter. Döp detta filter till ’Connected – Auto-detect’. Se figur 8. 
 

 
Figur 8 - Döp filtret till 'Connected - Auto-detect' 

Filter list skall vara inställd på Structure. Detta filter skall appliceras på noderna. Därför skall 

Analytical Nodes bockas i under Categories.För att säkerställa att endast Analytical Nodes ibockad, 

bocka i Hide un-checked categories. Under Filter Rules, välj Filter by: Connection status -> equals -> 

Connected – Auto-detect. Detta är ett simpelt villkor som berättar när nodens status är Auto-detect, 

dvs. när Revit själv har kopplat samman en nod automatiskt skall denna filtreras på något sätt. Målet 

är att ändra färg på noden som kopplats automatiskt.  

 

Figur 9 - Korrekt utfört skall inställningarna i Filters se ut som i figuren. 

Under Det görs under Visibility/Graphics Overrides -> Filters, klicka Add. Markera filtret som nyss 

lades till och klicka OK.  
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Nu är det nya filtret tillagd och aktiverad. Välj en grön färg för Auto-detect under Projection/Surface -

> Lines. 

 

 

Gör nu samma procedur för Connected – Manual och Unconnected. Tilldela Connected – Manual 
svart färg och Unconnected röd färg. 
 

 
Figur 10 - Okopplade noder visas i röd färg, kopplade automatiskt i grönt. Figuren till höger är en inzoomning av den 
vänstra. 

Export från Revit till ett analysprogram i detta skede skulle inte ett analysprogram förstå då 

elementen inte är sammankopplade. En grundlig kontroll av hur noderna är sammankopplade är 

därför väldigt viktigt. Ett första steg för att korrigera noder är att kolla toleranserna för den analytiska 

modellen. Detta är ett mått på hur mycket de olika elementens analytiska noder kan ligga ifrån 

varandra, men ändå kopplas ihop automatiskt.  

Gå till Analyze -> Analytical Model Settings (pilen längst ned till höger). 
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I rutan Tolerances specificeras avstånd mellan den fysiska modellen och analytiska modellen som 

tolereras. Överstiger avståndet de givna gränserna, kommer inte noderna automatiskt kopplas 

samman. I figur 10 t.h. illustreras hur noderna ser ut om Vertikal auto detect (pelare) är inställt på 10 

mm. Vid en sådan liten tolerans krävs stor noggrannhet vid utförandet av kopplingen mellan noder. 

Sätts istället Horizontal auto detect till 200 mm ser modellen ut som i figur 12. 

 

Figur 11 - Horizontal auto detect sätts till 200 mm. 

 

 

Figur 12 - Resultatet när toleransen utökas. 

När alla noder är kopplade skall en kontroll genomföras. Under fliken Analyze, klicka på Consistency 

Check.  

 

Detta genomför en kontroll att alla element är placerade enligt gränsvärdena definierade under figur 

11. (structural settings).  

Support distance specificerar det maximala avståndet mellan den fysiska modellen av ett element 

och den fysiska modellen av ett stöd. 

Analytical-to-physical model distance specificerar det maximala avståndet mellan den analytiska och 

fysiska modellen.  

Analytical adjustment distance specificerar det maximalt tillåtna avståndet mellan analytisk modell 

och dess ursprungliga läge. 
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Om någon av ovanstående gränsvärden överskrids visas varningar för detta efter kontrollen 

genomförts.  

 

Figur 13 - För att se eventuella felmeddelanden, klicka på den inringade ikonen och rätta till felen. 

För att få ytterligare översikt över hur noderna är kopplade kan ett nodschema upprättas enl. 6.2. 

Detta är särskilt användbart då antalet element och noder är väldigt omfattande. I ett stort projekt 

kan det vara svårt att upptäcka kopplingar som är Unconnected. Detta kommer man runt med hjälp 

av ett schema som visar hur alla noder är kopplade.  

6.2 Upprättning av ett nodschema (Schedule) 
Högerklicka på Schedules/Quantities -> New Schedule/Quantities. 

 

 

Figur 14 - Här skapar man ett schema 

Bocka i Analytical Nodes i listan för Categories. 
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Figur 15 – Under New Schedule väljs vad som skall listas 

I fönstret Schedule Properties skall en del inställningar till för att visa Unconnected Nodes tydligt. Välj 

att lägga till Connection Status, Count och Node Number till Scheduled fields. När schemat nu är 

skapat, måste vi sortera de noder som är manuellt kopplade, automatiskt kopplade och de som vi är 

intresserade av, de noder som är okopplade. 

Under Properties -> Other -> Sorting/Grouping, välj att sortera efter Connection status. Bocka även ur 

Itemize every instance.  

 

Figur 16 - Egenskaper att ställa in för tydlig listning av noder 
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Klicka OK och listan kommer att se ut som figur 17. Här kan vi se att det just nu är 25 noder som är 

okopplade. Dessa noder syns tydligt i 3D-vyn i detta lilla projekt, men detta exempel är till för om 

projektet är väldigt omfattande. Då kommer detta att spara tid. 

 

Figur 17 - Nodschemat är nu skapad 

  

6.3 Förberedelse för export 
Exporten från Revi till Robot i detta syfte är till för att slippa modellera byggnaden två gånger och på 

så sätt slippa dubbelt jobb. Det väsentliga i denna export är att först och främst få med alla element i 

Revit-modellen. I Revit kan randvillkor för balkar och pelare bestämmas. Laster kan också definieras i 

Revit men någonstans får man dra gränsen för vad som ska exporteras. Dessa två program har två 

olika områden, därför rekommenderas att allt som har med laster och dimensionering att göra 

behandlas i Robot. Detta kan dock variera beroende på om man jobbar ensam eller om det är fler 

personer i projektet. Om det exempelvis är två personer i projektet, där den ena sköter all 

modellering i Revit medan den andra sköter dimensioneringen i Robot, är det viktigt att dra en gräns 

för vad som skall behandlas i vilket program så att ingenting missas eller dubbelarbetas.  

6.4 Export till Robot och ändring av tvärsnitt 
När kontroller enligt 6.1 genomförts och modellen är redo för export gå till fliken Analyze ->Structural 

analysis ->Robot Structural Analysis och klicka på Robot Structural Analysis Link. Se figur 18. 

 

Figur 18 - Klicka på Robot Structural Analysis Link för att komma till menyn för att välja vad som skall exporteras. 

Under Send Options kan användaren välja vad som skall exporteras. Här kan delar eller hela 

strukturen exporteras. Applicerade laster kan även väljas att exporteras om man definierat dessa i 
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Revit. Det sista rekommenderas att göra i Robot vid mer komplexa byggnader på grund av bättre 

användargränssnitt för beräkning.  

 

Figur 19 - Send Options 

Nedan visas fyravåningshuset som skall modifieras i Robot för att simulera en dimensionering. 

Modellen vid detta skede är modellerad med godtyckliga pelare, väggar och bjälklag. Figur 20 

representerar huset i Revit som den ser ut i både analytiska och fysisk modell. Figur 21 visar huset 

efter export till Robot. 

 

Figur 20 - Analytisk modell t.v. Fysisk modell t.h. 
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Figur 21 - Huset efter export till Robot 

Samtliga pelare, väggar och plattor har ändrat tvärsnitt i Robot.  

 PLAN 1 

o Betongpelare:  300x300 Rektangulär C30/37 

o Stålpelare:   HEB220 S355 

o Bjälklag:  200 mm C30/37 

o Väggar:  200 mm C35/45 

 PLAN 2 

o Betongpelare:  300x300 Rektangulär C30/37 

o Stålpelare:   HEB220 S355 

o Bjälklag:  200 mm C30/37 
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 PLAN 3 

o Betongpelare:  250x250 Rektangulär C30/37 

o Stålpelare:   HEB180 S355 

o Bjälklag:  200 mm C30/37 

 PLAN 4 

o Betongpelare:  200x200 Rektangulär C30/37 

o Stålpelare:   HEB180 S355 

Bjälklag:  200 mm C30/37 

 

6.5 Uppdatering av modell i Revit från Robot med nya tvärsnitt 

6.5.1 Jämförelse mellan modeller 

När elementen i Robot-modellen har ändrats och skall uppdatera den befintliga Revit-modellen kan 

en snabb kontroll göras för att se vad som har ändrats, lagts till eller rent av tagits bort. Detta är 

särskilt intressant om det är två olika personer som jobbar med modellering och dimensionering. Då 

vill den som modellerar ha översikt vad som ändrats i modellen efter dimensioneringen. Detta är 

möjligt med hjälp av en extension som heter Compare Models. Denna extension finns under 

Extensions ->Tools -> Compare Models. Det är viktigt innan man uppdaterar modellen att en kopia 

sparas av den tidigare Revit-modellen som skickades till Robot för dimensionering. Detta bör göras 

för att ha en modell att jämföra de nya förändringarna med.  

Jämför de olika modellerna genom att uppdatera den kopia av det ursprungliga Revit-projektet 

(enligt 5.4.2) nyligen sparades. Klicka nu Compare Models enligt ovan så kommer alla element i de 

två öppnade projekten att jämföras med varandra. Se figur 22 för exempel på en betongpelare som 

ändrat tvärsnitt från 300x300 till 200x200. Pelare finner man under Elements – Model Categories -

>Structural Columns 

 

Figur 22 - Exempel på en jämförelse där en pelare har ändrat tvärsnitt från tidigare modell. Den nya modellen är till 
vänster. 

För att få en överblick över vad som ändrats kollar man i dessa menyer. Man kan även välja att 

markera dessa element i Revit-modellen för att se var de är placerade. 

6.5.2 Uppdatering av modell 

Enligt 6.4.1 skall en kopia av den gamla modellen skapas. Den nya informationen från Robot hämtas 

under fliken Analyze -> Structure Analysis -> Robot Structural Analysis -> Robot Structural Analysis 

Link. Se figur 18. 
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Viktigt att påpeka är att allt inte följer med från Robot till Revit då de är två program som behandlar 

olika områden. Det som inte följer med från Robot till Revit är: 

 Kurviga balkar och väggar 

 Öppningar i väggar och bjälklag 

 Styva länkar (Rigid links) 

 Laster definierade i Robot 

Denna information finns fortfarande kvar i Robot för nästa gång som Revit-modellen är exporterad 

till den sparade Robot-filen som innehåller denna information [9]. 

Till skillnad från tidigare då Revit-modellen exporterades till Robot skall denna modell i Revit 

uppdateras med den nya informationen som finns i Robot. Välj alternativet Update model, se figur 

23. Under Update options finns möjlighet att uppdatera projektet i helhet som den är i Robot. 

Möjlighet till att uppdatera valda element finns också. I detta exempel uppdaterar vi hela projektet. 

Därför bockas Update the whole project i. Notera att den nya informationen från Robot skall 

appliceras i huvudprojektet i Revit. Det vill säga inte i extrakopian som skapades. För att uppdatera 

huvudprojektet måste denna vara markerad innan modellen uppdateras. 

 

Figur 23 - Valmöjligheter vid uppdatering av modell 

När uppdateringen är slutförd kommer en informationsruta upp. Om stegen ovan följts kommer 

uppdateringen vara lyckad. Alla element som ändrats i Robot har nu förts in i Revit-modellen. Se figur 

24. 

 

Figur 24 - Uppdateringen klar 
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6.6  Justering av befintlig verklig modell 
För att jämföra tidsmässigt hur effektivt det kan vara att betrakta den analytiska modellen i Revit 

skall ett projekt från 2014 i Johannesberg analyseras. Denna byggnad byggs nu i Science Park för 

Chalmers Universitet. 

När beräkningar skulle göras var konstruktören tvungen att modellera denna byggnad i FEM-Design 

från början. Skälet till detta var för att den analytiska modellen inte var strukturerad. Tidsåtgången 

för beräkningsingenjören att modellera upp den var 25 timmar inklusive applicering av lastfall. I 

denna jämförelse tog det tio timmar från det att justeringen av den analytiska modellen börjat tills 

att den analytiska modellen motsvarar det beräkningsingenjören har åstadkommit i FEM-Design 

under tre dagar. Under dessa 25 timmar applicerade även konstruktören olika lastfall och 

dimensionerade hela byggnaden. Genom att justera den analytiska modellen och definiera 

randvillkor för balkar och pelare samt upplagsförhållanden för plattor kan många timmar sparas in.  

En uppdatering från Revit 2013 till Revit 2014 är att man kan se hur de analytiska noderna är 

kopplade. Via Visibility and Graphics -> Filters kan man tilldela noder olika färger beroende på om de 

är kopplade automatiskt, manuellt eller om de är okopplade [10]. Detta medför en stor lättnad för 

att få en överblick hur de olika elementen är kopplade. Man kan även med 2014 skapa scheman över 

kopplingsstatus på noder. Har man missat en nod kan man lätt gå in i schemat och ta reda på vilken 

nod som inte är kopplad.   

 

Figur 25 - Från vänster: FEM-Design-modell, Revit fysisk modell, Revit analytisk modell (ostrukturerad) 

Ovan i figur 25 finns samma byggnad i 3D-structure (FEM-Design), Revit (fysisk) och Revit (analytisk). 

För att justera den analytiska modellen skall som nämnts tidigare noderna tilldelas färger för att se 

kopplingsstatus.  

Ställ in detta enligt 6.1. Då noderna aktiveras för denna byggnad blir det tydligt vilka noder som skall 

justeras. Se figur 26. 
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Figur 26 - Analytiska noder aktiverade 

En närmare titt på den analytiska modellen visar klart att pelare, balkar och bjälklag inte är kopplade. 

Se figur 27. 

 

Figur 27 - Element ej kopplade 

Här syns hur balkarna sträcker sig ut från bjälklaget och pelarna räcker inte upp till bjälklaget. 

För att justera denna skall funktionen Analytical Adjust användas. Denna funktion finns under fliken 

Analyze -> Analytical Adjust. Se figur 28. 

 

Figur 28 - Analytical adjust 

För att justera alla noder i byggnaden skall detta göras i plan för balkar och i sektion för pelare. På 

detta sätt undviks att en justering görs snett. Detta kan bli ett problem om man jobbar i 3D-vyn. 
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Randvillkor för balkar och pelare går även att ställa in i Revit om man föredrar det framför att göra 

detta i beräkningsprogrammet, i detta fall Robot. För att bestämma randvillkor för en pelare, 

markera denna och se till att Analytical Columns är vald under Properties. Under Structural Analysis 

ändra fixed till pinned. Detta betyder att en pelare som tidigare var definierad som fast inspänd nu är 

ledad upp- och nedtill. Se figur 29. 

 

Figur 29 - Här bestäms randvillkoren för pelaren vid Top (överkant) och Base (underkant) 

Dessa inställningar följer med till Robot. Man kan självklart även välja att definiera alla kopplingar i 

Robot. 

När den analytiska modellen är färdigjusterad skall denna skall en Consistency Check göras för att se 

kontrollera att inget element är okopplad och ’hänger i luften’. Jämför de övre våningarna i figur 30 

med samma byggnad med ojusterad analytisk modell i figur 26/27 för att se skillnaden som 

åstadkommits genom justeringar. 
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Figur 30 - Endast de tre översta våningarna har justerats då mönstret upprepas genom hela byggnaden. 

Byggnaden är nu färdigjusterad. Då mönstret upprepar sig genom hela byggnaden har här endast de 

tre översta våningarnas analytiska modell justerats. Tidsmässigt för att justera dessa tre översta 

våningar gick det åt tre timmar. Uppskattad tid för att justera hela byggnaden är tio timmar. 

Den justerade analytiska modellen är nu likvärdig den FE-modell (Se figur 25 t.v.) som denna modell 

skall jämföras med tidsmässigt. 
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7  ANALYS OCH DISKUSSION 
Med denna rapport har jag erhållit en mycket god insikt hur man beaktar den analytiska modellen. 
Det tar ett tag för att sätta sig in i den analytiska delen i Revit. En anledning till att man inte arbetat 
på detta sätt innan kan vara på grund av att den som modellerar arbetar i Revit, medan 
beräkningsingenjören använder andra program. De anställda på Ramböll Stockholm har olika 
delområden som de är väldigt duktiga på och jobbar mycket med, men det resulterar i att den som 
gör beräkningar inte har så stor koll hur man hanterar funktionerna i Revit. Då det inte är dennes 
arbetsområde är detta logiskt. På grund av detta är det möjligt att det helt enkelt inte har funnits ett 
intresse att tillgodose dessa funktioner som förenklar processen i Revit, då den person som skall 
förbereda den analytiska delen sysslar helt enkelt inte med beräkning.  
 
Att använda tvåvägskommunikation mellan programmen, som detta examensarbete visar, är i min 
mening ett steg i rätt riktning mot den fulländade BIM-upplevelsen. Men för att få bred användning 
av detta måste utvecklaren Autodesk utveckla verktyg som gör det tydligare och lättare att jämföra 
modeller. Compare Models som användes i denna rapport är inte tillräckligt användarvänligt och kan 
skapa stor frustration. Det man värdesätter är översikten av det informationsutbyte som sker när 
man exporterar modeller till olika program för att man som konstruktör kan säkerställa att fel inte 
uppstår.  
 
Viktigt att påpeka är att ingenjörerna som modellerar och räknar får komma överens om en 
gränsdragning i de olika programmen. Revit och Robot är trots allt lämpade för olika 
användningsområden. Jag skulle rekommendera att inte gå djupare än att placera ut element och 
bestämma randvillkor för dessa i Revit. Resterande dimensionering rekommenderas att hantera i 
Robot, så som excentriciteter, laster, fästelement etc. 
 
Avsnitt 6.6 Justering av befintlig verklig modell justeras den analytiska modellen under en uppskattad 
tid på tio timmar. Randvillkoren för elementen är satta i analytiska modellen, men inga lastfall. En 
kostnadsjämförelse mellan de två olika arbetssätten skulle ge justering av analytisk modell i Revit en 
liten fördel. Modellen i FEM-Design är uppförd av en professionell konstruktör som har god 
erfarenhet av programmet medan mina erfarenheter av analytisk modell i Revit är begränsade.  
 
Viktigt att påpeka är att den riktiga tidsbesparingen sker när element skall återföras i Revit-modellen. 
Att ändra tvärsnitt på element i ett projekt är mycket mer tidseffektivt i stället för dagens arbetsgång 
där informationen överförs på ett fysiskt papper och detta återförs i Revit-modellen manuellt. 
 
En konstruktör kostar ca 750-950 kr/h inkl. moms (beroende på erfarenhet) [11]. En timdebitering på 
850 kr exkl. moms/h kommer att användas i exemplen nedan. 
 
Ett rimligt antagande är att modellering av modellen i avsnitt 6.6 tar 16 timmar med randvillkor för 
element men utan applicering av laster. En jämförelse med justering av analytisk modell i Revit i 
detta projekt blir då: 
 

Kostnadsjämförelse, modellering av byggnad i 
avsnitt 6.6 
 

Justering av analytisk modell: 

850 kr exkl. moms/h * 10 = 8 500 kr exkl. moms 

 

Modellera en helt ny byggnad i beräkningsprogram: 

850 kr exkl. moms/h * 16 = 13 600 kr exkl. moms 
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Insparat belopp: 

13 600 – 8 500 = 5 100 kr exkl. moms 

 

Insparade timmar: 

16 h – 10 h = 6 h 

 
 
Man kan även jämföra tidsmässigt hur lång tid det skulle ta att efter dimensionering i Robot, ändra 
tvärsnitt på 50 pelare. Detta exempel är hämtat från ett verkligt exempel då BIM-ingenjören Kent 
Törnblom på Ramböll var tvungen att ändra tvärsnitt på ca 50 pelare i ett projekt för Danderyds 
Sjukhus i ett tidigt stadie. BIM-ingenjören fick då ett A4-blad med pelare som skulle ändras, ett 
arbete som tog två timmar. Om detta hade gjorts via de inbygga exportfunktionerna i programmen 
skulle denna uppdatering ha tagit tio minuter, en imponerande tidsvinst. (Se 6.5.2) 
 
 
 
 

Kostnadsjämförelse – Uppdatering av 50 st pelare i 
Revit 
 

Uppdatering av Revit-modell manuellt: 

850 kr exkl. moms/h * 2 = 1 700 kr exkl. moms 

 

Uppdatering via Update Model automatiskt I Revit: 

850 kr exkl. moms/h * 0,167 h (10 min) = 142 kr exkl. moms 

 

Insparat belopp: 

1 700 – 142 = 1 558 kr exkl. moms 

 

Insparade timmar: 

2 h – 0,167 h = 1,83 h 
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8 SLUTSATS 
Genom att beakta den analytiska modellen samtidigt som man modellerar fysiska element i Revit 
som beskrivs i denna rapport får man en bra grundmodell att jobba vidare med i det externa 
beräkningsprogrammet, i detta fall Robot. Viktigt i BIM-sammanhanget är att den objektspecifika 
informationen följer med i ändringen av tvärsnitt i Robot.  
 
Då viss information som finns beskrivet i avsnitt 6.5.2 inte följer med i uppdateringen av 
Revitmodellen från Robot får man göra en gränsdragning om vad som skall behandlas i de olika 
programmen.  
 
På grund av den tydliga tidsvinsten finns pengar att spara om man jämför med dagens arbetsmetod. 
Ett problem med att applicera liknande arbetssätt som presenterats i denna rapport är det höga 
tempot som råder i dagens läge på kontoret med hög belastning på konstruktörerna. Det finns helt 
enkelt inte tid till att ändra arbetsgång. En rekommendation är att implementera detta i ett 
nybyggnadsprojekt storleksordningen mindre i framtiden som pilotprojekt för denna arbetsgång. 
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BILAGA 1: CHECKLISTA FÖR EXPORT FRÅN REVIT STRUCTURE 2014 

TILL ROBOT STRUCTURE ANALYSIS PRO 2014 
Hänvisningarna nedan refererar till examensarbetet ”TVÅVÄGSKOMMUNIKATION MELLAN REVIT OCH ROBOT”.  

Skrivet av Thomas Ljung VT-14. 

 

Arbetsgång för export från Revit till Robot 

   Anmärkningar 

 1. Definiera materialegenskaper i Revit 
för samtliga element 

 

 2. Aktivera noder samt applicera filter 
för kopplingsstatus enl. 6.1 sid 8. för 
tydligare översikt 

 

 3. Vid mer omfattande projekt, upprätta 
ett schema (schedule) för 
kopplingsstatus då det kan vara svårt 
att upptäcka röda noder. Se 6.2 

 

 4. Om randvillkor för balkar/pelare skall 
bestämmas redan i Revit, gör detta 
enligt 6.1 sid. 7 

 

 5. Genomför en ’Consistency Check’ för 
att kontrollera att allt är kopplat som 
sig bör. Se 6.1 sid. 12 

 

 6. Genomför en ’Check Supports’ för att 
kontrollera att ett element inte 
saknar stöd 

 

7. Välj inställningar under ’Send options’ 
enligt 6.1 sid. 14 

 

 

Förtydliganden/Övriga uppgifter 
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BILAGA 4: 2014-04-09: MÖTE MED ABRAHAM MASCORRO 
Plats: Rambölls kontor, Krukmakargatan 21 Stockholm 

Tid: 13:00-14:30 

För att undersöka exportmöjligheter mellan Revit och Robot har Abraham kontaktats. Abraham är 

konstruktör på industriavdelningen på Ramböll. För fattaren har blivit rekommenderad att ta kontakt 

med Abraham då han är väldigt insatt och kunnig i programmet Robot och använder det dagligen. 

Abraham är intresserad av detta projekt. Han påpekar att tekniken har funnits ett tag nu, men ingen 

har riktigt anammat den.  

Han inleder med att berätta om ett projekt om en industrihall som skall uppföras i Sydafrika där man 

inte riktigt lyckats med BIM-samarbetet. Abraham menar på att, precis som min rapport behandlar, 

uppdateringar han gör i sin beräkningsmodell måste uppdateras manuellt. Det finns ingen 

automatiserad arbetsgång, även fast funktionerna finns. 

Abraham är vänlig och introducerar programmet Robot och dess möjligheter. Efter en timmes 

introduktion föreslår han att jag skall modellera en modell i Revit. Denna modell skall jag exportera 

till Robot via Revits extension ”Structural Analysis Toolkit 2014”. Efter att författaren genomgått 

Robots egen introduktionskurs och breddat kunskaperna på egen hand, skall vi tillsammans 

dimensionera min byggnad efter ett verkligt fall. Denna modell skall läggas på företagets server så 

Abraham lätt kan komma åt den och ge förslag på förbättringar. 

Författaren skall till nästa möte ha breddat sina kunskaper om Robot. Ritat upp en verklighetstrogen 

struktur av en byggnad. Därefter skall ett till möte hållas vid lämplig tid. 

 

  



 

 

 

BILAGA 5: 2014-04-15: HANDLEDARTRÄFF MED ALI FARHANG 
Plats: Rambölls kontor, Krukmakargatan 21 Stockholm 

Tid: 09:00-09:00 

Ali har kallats till detta möte för att ge förslag på hur rapporten skall utformas. Detta var ett 

startmöte och Ali gick igenom mitt utkast. 

Efter att ha läst igenom mitt utkast på tre stycken A4 tyckte han det lät som ett intressant arbete. Ali 

är välbevandrad i FEM och tipsade mig att läsa på om skalelement. Ali påpekade att detta arbete 

kommer vara väldigt mjukvaruorienterat och att i en rapport som denna måste man vara tydlig då 

läsare skall kunna återskapa samma exempel som genomförs i rapporten. 

Ali hade inte mycket att invända mot i detta skede då det är så tidigt i projektet. Ali sa att jag skulle 

jobba hårt och tipsade om medarbetare jag kan ta hjälp av. 

Mötet avslutades. 

  



 

 

 

BILAGA 6: 2014-04-30: MÖTE MED ABRAHAM MASCORRO 
Plats: Rambölls kontor, Krukmakargatan 21 Stockholm 

Tid: 12:00-18:00 

Till det andra mötet med Abraham Mascorro hade jag fått i uppdrag att läsa på om Robot och hur 

detta program samarbetar med Revit. Abraham började där han slutade förra gången och öppnade 

min exporterade modell av min byggnad i Robot. 

Eftersom Abraham är genuint intresserad av exportmöjligheterna tyckte han att modellen innehåller 

för lite problem att lösa. Jag hänvisade till min avgränsning då detta endast är ett arbete på 15 hp. 

Abraham höll med.  

Saker vi gick igenom: 

- Applicering av laster 

- Välja olika tvärsnitt i dimensioneringsmodelen 

- Hur man armerar plattor 

Avsnittet med plattor tog väldigt lång tid då programmet verkade hänga sig då och då. Detta har jag 

även läst i tidigare exjobb som behandlar Robot att armeringen är väldigt tung i modellen och kan 

orsaka fel. Precis sådana fel vi upplevde. 

Efter mötet har jag sett de många möjligheter programmet har att erbjuda. 

  



 

 

 

BILAGA 7: 2014-05-15: HANDLEDARTRÄFF MED ALI FARHANG 
Plats: Rambölls kontor, Krukmakargatan 21 Stockholm 

Tid: 12:00-13:00 

Ali har kallats till detta möte för att vi skall kunna stämma av hur jag ligger i fas med mitt 

examensarbete. Vi scannade igenom rapporten på min dator och vart efter gav Ali olika tips om hur 

an kan förtydliga olika punkter. 

Ali pratade om skede i modelleringen, BIM i allmänhet, dvs. att folk blandar ihop uttryck som 3D-

modellering och BIM. Ali påpekade hur export av modeller kan spara tid, men kan man hålla samma 

kvalité som att göra det manuellt? Se till kvalitetsaspekten då kvalité kombinerat med tidsbesparing 

ger nöjda kunder. 

Ali tipsade om att jag skulle upprätta en checklista för hur man genomför en export från Revit till 

Robot. Vilka punkter man bör tänka på för att minimera riskerna att fel skall uppstå. 

Det centrala i BIM är information. Det är förkortning för Building Information Modeling. Hur hänger 

den elementspecifika informationen med i exporten? 

Efter att Ali läsa igenom rapporten tyckte han att den såg bra ut, men att jag har en bit kvar för att 

den skall bli riktigt skarp.  
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