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Sammanfattning 

BIM, Building Information Model har under senare år blivit ett välkänt begrepp inom byggbranschen. 

Olika aktörer och discipliner har kommit olika långt i utvecklingen – BIM-projektering av hus har 

kommit längre i utvecklingen än för broar och anläggningskonstruktioner. De mervärden som lyfts 

fram med BIM är underlättning av mängdning, kollisionskontroller, visualisering, tid- och 

kostnadsplaner.  

 

Trafikverket som är Sveriges största beställare av infrastrukturkonstruktioner kräver i dagsläget 

tvådimensionella ritningar som följer branschens krav för arkivering och förvaltning. Om 

konstruktörer väljer att projektera i BIM-miljö måste således tvådimensionella ritningar tas fram ur 

en BIM-modell. Ritningsframställning i många BIM-program är dock inte särskilt utvecklade och det 

krävs en hel del manuell hantering för att ritningarna ur en BIM-modell skall följa branschens krav.   

 

Denna studie kommer analysera och underlätta ritningsredovisning av måttritningar i BIM-

programmet Tekla Structures. Målet är att skapa inställningar och arbetsprocesser i programmet för 

att effektivisera ritningsredovisning av måttritningar utifrån branschens krav. Vidare kommer studien 

undersöka hur tids- och resursplanering kan implementeras i Tekla Strucutures.  

 

Studien visar på att måttritningar kan tas fram ur en BIM-modell i Tekla Structures som delvis följer 

branschens krav.  Genom att skapa inställningar i programmet kan vissa delar av ritningen genereras 

direkt från modellen där ritningen följer branschens krav. Det förutsätter dock att byggdelar i 

modellen namnges rätt. Måttsättning, text och hjälplinjer ritas manuellt i ritningsläget.  

 

En jämförelse mellan en befintlig 2D-ritning gjord i AutoCad (som följer branschens krav) och en 2D-

ritning gjord i Tekla har utförts. Till viss del liknar dem varandra, det finns dock vissa saker som enligt 

studien ej går att lösa. Ett exempel är att vinkeländringar endast redovisas i grader och ej gon som är 

nödvändigt på vissa planritningar. 

 

  



 
 

  



 
 

Abstract 

 

BIM, Building Information Model, has during the last few years become a well-known terminology in 

the construnction-industry. Different organizations and disciplines have advanced further than 

others. For example, BIM-projecting of buildings has advanced more than bridges and civil 

engineering structures. The value-creation which BIM can give an organization is: quantifying, 

collision checks, visualization, time- and budgeting. 

 

Trafikverket, which is Sweden’s biggest actor in infrastructional constructions, is today using two-

dimensional drawings, which are following the industry-wide requirements for archiving and 

administration. If constructors do choose when projecting in the BIM-environment, they will have to 

develop two-dimensional drawings from a BIM-model. Although this, the fundamental and basic 

requirement – to be able to produce drawings, is in many BIM-softwares an outdated part of the 

software. The effect of this is that it takes a lot of manual editing to be able to follow the BIM-

modeling techniques of the industry standard. 

 

This study will analyze and ease drawing productions in the BIM-software named Tekla Structures. 

The goal is to produce settings and business processes in the software to be able to establish a more 

efficient way of showing drawings regarding measure-marks. This is due to the requirements based 

on the modern industry standards. 

 

By creating setting in the software, some of the parts of the drawing be generated directly out of the 

model, which will follow the industry standard. This does assume that building-parts in the model are 

already correctly named. Measure-marks, text and guidelines are at this date being manually drawed 

in the editing-mode.  

 

The study shows that measure-marks can be extracted from a BIM-model in Tekla Structures, which 

partly follows the industry standard and its demand. A comparison between an existing 2D-drawing 

made in AutoCad (which follows the industry requirements) and a 2D-drawing produced in Tekla has 

been accomplished. To a certain amount, these two are equal to eachother. The study also notes 

that there are certain areas that can’t be solved. An example is the angle-editing, where angles are 

only shown if one leaves out the gon which can be used when editing certain floor-plans.  



 
 

  



 
 

Förord 

Detta examensarbete utgör sista delen av högskoleingenjörsprogrammet byggteknik och design på 

Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet omfattar 15 hp och har utförts under våren 2013 i samarbete 

med Ramböll och Skanska. 

 

Vi vill tacka Ramböll AB och Skanska AB, som gav oss möjligheten att utforma ett intressant 

examensarbete. Båda organisationerna har varit mycket tillmötesgående och hjälpsamma på alla 

sätt. Våra handledare Kristoffer Osnes från Ramböll, Jens Westberg från Skanska, och Ali Farhang 

från KTH, har varit generösa med sin tid vilket har varit en stor förmån. Tekla i Västerås vill vi tacka 

för grundkursen i Tekla Structures som de tillhandahållit kostnadsfritt.   



 
 

  



 
 

Beteckningar 

 

Anläggningsmodell Anläggningsmodell är en sammansatt geometrimodell som beskriver en 

projekterad anläggning. 

 

API Application programming interface, är en regeluppsättning för hur en 

viss programvara kan kommunicera med en annan programvara.    

 

BIM Buidling information modeling, byggnadsinformationsmodell på 

svenska. 

 

BSAB-systemet Ett branschgemensamt kodsystem för strukturering av information om 

byggdelar och produktionsresultat. 

 

Bygghandlingar 90 Byggbranschens rekommendation för utformning och redovisning av 

ritningar.  

 

CAD Computer Aided design. 

 

Gantt-schema Ett flödesschema som används I projektledning för att beskriva och 

klargöra olika stadier i ett projekt. 

 

IFC-Filformat Ett neutralt och öppet filformat som tillåter användares att utbyta 

information mellan olika CAD-program. 

 

Tekla  Structures Tekla Structures är ett 3D-modelleringsprogram för stål och 

betongkonstruktioner. 

 

User-defined attributes  Objektegenskaper i Tekla Structures som skapats av användaren för att 

kunna lägga till information för ett fördefinierat objekt.  

 

2D  En modell/ritning som består av 2 dimensioner(x,y).   

  

3D  En modell/ritning som består av tre dimensioner. Bredd, längd och höjd.  

 

4D  En 3D-modell integrerad med tidplan. 

   

5D  En 4-modell integrerad med kalkylering och ekonomi. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Enligt statistiska centralbyråns senaste prognos blir det allt dyrare att bygga i Sverige 

(Statistiska centralbyrån 2012), därför är det viktigt att effektivisera byggprocessen från 

idé till färdigställande för att hålla ner priserna och på så sätt nå en bra avkastning. Det 

finns olika åtgärder som har visat sig vara viktiga för att öka effektiviseringen av denna 

process.  

 

Projekt som har en pragmatisk tidplan med andra ord ett resultatinriktat arbetssätt 

resulterar i bättre säkerhet och ekonomi. Det är även viktigt att kunna mäta och följa upp 

den finansiella planeringen som har upprättats och på så sätt kunna vidta viktiga åtgärder 

vid lämpliga tidpunkter för att nå ett bra resultat. Dokumenthanteringen i form av 

ritningar är en konst i sig, korrekt och systematisk hantering av ritningar och övriga 

dokument kommer att medföra att undvika tvister under upphandlingen och detta leder 

till att onödiga kostnader kan sparas och ett bättre och mer korrekt anbud kan lämnas 

från entreprenören. För att dessa ändringar ska slå igenom krävs dock stora förändringar i 

sättet man arbetar på inom byggbranschen. Med hjälp av BIM kan olika discipliner få en 

bättre kontroll över ovannämnda punkter. (NBMCW 2007)    

 

Fördelen med att använda sig av BIM-modeller är att man tidigt under modelleringsfasen kan föra 

samman alla komponenter i en och samma modell. Komponenterna kan i sin tur associeras med 

information i form av t.ex. materiella och mekaniska egenskaper. 

 

Genom en BIM-modell är det lättare att simulera slutprodukten och skaffa sig en bild kring hur 

exempelvis en bro kan se ut, samt vilka eventuella svårigheter som kan uppstå vid projekteringen och 

byggnationen. (Trafikverket 2013) 

 

En av de största fördelarna med att rita i 3D är att eventuella krockar mellan olika komponenter kan 

upptäckas redan under ritningsfasen. Detta kan vara svårt att analysera i andra fall, då 

projekteringsfasen ofta innefattar flera projektörer som i sin tur arbetar med modellen i olika 

mjukvaror, beroende på arbetsbefattning och syfte. 3D-mjukvaror sänder ut en automatisk varning i 

de fall där två objekt kolliderar med varandra under projekteringsfasen. Detta gör att kostsamma 

misstag kan upptäckas och undvikas i ett tidigt skede. Dessa typer av kollisioner kan vara väldigt 

svåra att granska genom traditionella 2D-ritningar. (Trafikverket 2013) 

 

Med hjälp av BIM-modeller underlättas kommunikationen mellan inblandade parter i ett projekt och 

projektören kan på ett enklare sätt framföra sina idéer och lösningar till entreprenören och 

slutkunden.  Att koppla in entreprenören och kunden i ett tidigt projekteringsskede leder till att 

dessa får en bättre uppfattning om hur ändringar i projektering påverkar helheten.  Vidare finns även 

möjlighet att hantera ytterligare information, till exempel tidsplanering och ekonomi i samma 

databas, vilket kan vara fördelaktigt för entreprenören. (SWECO 2010) 

 



 
 

2 
 

 

 

 

1.1.1 Dagens arbetssätt 

I dagsläget projekteras de flesta brobyggnationer i Sverige med hjälp av tvådimensionella 

datorverktyg, som till exempel AutoCad. Man ska dock poängtera att byggbranschen i stort befinner 

sig i ett teknikskifte, där allt fler organisationer väljer att istället anpassa sitt arbetssätt till BIM och 

3D-modellering vid b.la. broprojektering. Projektet Rödforsbron som bland annat kommer studeras i 

denna studie är det första BIM-projektet inom brobyggnad som Trafikverket upphandlat. 

Rödforsbron används som ett pilotprojekt inför förbifart Stockholm där BIM kommer används fullt ut 

under projektering och produktion. 

 

Problemen vid BIM-projektering i dagsläget är att det inte finns något klart regelverk som styr BIM-

modeller. När det gäller 2D-ritningar är det allmänna bestämmelser (AB) som styr ritningarnas 

juridiska status. Det finns dock några exempel där BIM-modellen har en juridisk status. I dessa fall har 

Trafikverket tillsammans med branschföreningen OpenBIM tagit fram villkorsbestämmelser som styr 

digitala handlingar.  

 

Det BIM-program som är mest utbrett inom 3D-projektering för broar är Tekla. Ett problem med 

programmet är att ritningshanteringen. Vid skapandet av 2D-ritningar utifrån en 3D-modell krävs en 

hel del manuell hantering. Detta beror på att Tekla inte är anpassad för den svenska 

ritningsstandarden bygghandlingar 90 som Trafikverket kräver att broprojektörer följer. På sikt är 

dock Trafikverkets mål att utelämna 2D-ritningar helt och hämta all information i 3D-modellen under 

hela byggprocessen, vilket medför att ritningsproblematiken uteblir. Vi är dock inte där än. Ett första 

steg för en mer BIM-anpassad projektering är att 3D-projektera och sedan övergå till 2D-rintingar i 

produktion och förvaltning. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att analysera och underlätta ritningsredovisning med hjälp av en BIM-

modell. Studien kommer undersöka hur måttritningar kan tas fram effektivt ur en 3D-modell i Tekla 

Structures. Målet är att skapa arbetsprocesser och inställningar för på ett effektivt sätt ta fram 

måttritningar som följer branschens krav. Ett delmål i projektet är att modellera en bro i Tekla 

Structures utifrån befintliga 2D-ritningar, modellen ligger till grund för ritningsredovisningen. Vidare 

kommer studien undersöka hur tids- och resursplanering kan implementeras i en modell.  

1.3 Problemformulering 

 Hur kan man i modelleringsprocessen minimera manuell hantering för ritningsexport från 
modell till 2D-ritningar?  

 Hur kan tid- och resursplanering implementeras i modellen? 

1.4 Avgränsningar 

Verktyget som används är Tekla Structures och studien behandlar platsgjutna betongbroar. Vid 

modellframställning ligger fokus på ritningsexporten samt tids- och resursplanering enligt syftet 

snarare än att bron är konstruktionsmässigt rätt utförd. Vidare kommer endast måttritningar tas 

fram, modellering och ritningsframtagning av armering uteblir därmed. Undersökning av 
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armeringsmodellering samt armeringsritningar undersöks idag av Ramböll och är sig ett omfattande 

arbete. 

1.5 Lösningsmetoder 

Fallstudie 

Projektet bedrivs som en fallstudie där en bro modelleras i BIM-miljö  utifrån befitniliga 2D-ritningar i 

programmet Tekla Structures version 18. En grundkurs i Tekla Structures har genomförts på Teklas 

kontor i Västerås. Informationssökandet av arbetsprocesser för modellering har skett via Teklas 

hjälpkatalog, material som delgetts via grundkurs i Tekla samt via medarbetare Ramböll.  

 

Den framtagna BIM-modellen ligger till grund för analysen enligt syftet. Vid framtagning av förslag till 

en effektiv ritningsexport från modell till 2D-ritningar används den svenska standarden 

bygghandlingar 90 som grund.  

 

1.5.1 Primärdata 

Informella intervjuer har utförts med brokonstruktörer samt BIM-insatt personal på Ramböll. Ett 

studiebesök har gjorts på Rödforsbron i Arboga där Skanska bygger en bro utifrån en BIM-modell. 

Under platsbesöket intervjuades BIM-samordnare på Skanska Teknik.  För att få ökad förståelse i alla 

led inom byggprocessen och specifikt implementering av 4D och 5D intervjuas representanter från 

Vico Software AB.  

 

De slutsatser som diskuteras i analysdelen gällande BIM inom broproduktion har uteslutande sin 

utgångspunkt i studiebesöket i Arboga. Det har således inte gjorts en jämförelse mellan olika projekt. 

Anledningen till detta är främst att Röforsbron är det enda renodlade BIM-projekt för broar som 

gjorts i Sverige idag. 

 

1.5.2 Sekundärdata 

För att öka förståelsen inom BIM och dess tillämpning på broar krävs en del litteraturstudier. 

Litteraturen innefattar avhandlingar, tidigare gjorde examensarbeten samt facklitteratur inom 

området.  

1.5.3 Rapportens disposition 

För att rapporten ska vara lättläst och följsam för läsaren redovisas all modellering och 

ritningsframtagning under rubriken genomförande. Vissa delar som skrivs under genomförande 

hamnar rent formellt under rubriken analys. Vi vill dock ha allt under genomförande då läsaren lätt 

kan följa med vid beskrivning av arbetsmoment i Tekla Structures.   
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2 Nulägesbeskrivning 

Ramböll är ett danskt teknikkonsultföretag som grundades 1945. Företaget är globalt och har 

ungefär 10 000 anställda varav 1 500 i Sverige. Examensarbetet har utförts på broavdelningen där 

det i dagsläget arbetar 40 personer med projektering samt brounderhåll.  

 

Det dominerande ritningsverkyget på Rambölls broavdelning är AutoCad, det vill säga projektering i 

2D. Liksom hela byggbranschen sker en succesiv övergång till projektering i 3D på broavdelningen. 

Programmet som används för 3D-projektering är Tekla Structures, vid framtagning av ritningar 

exporteras dock ritningarna till AutoCad för manuell hantering.   
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3 Teoretisk referensram 

De kurser som främst ligger till grund för detta examensarbete är följande: 

 

BIM – Building Information Modelling 7,5 hp, kursen genomfördes under våren 2012. Detta är en 
grundkurs i modelleringsteknik. Kursen innehåller bland annat en användandet av parametriska 
objekt, hantering av intelligenta objekt samt skapande av ritningar i programmet Revit.  
 
Bro- och anläggningskonstruktioner 7,5 hp, kursen genomfördes under hösten 2012. Kursen ger 
grundläggande kunskaper om betongkonstruktioner enligt Eurokoder.  Kunskaper som generats 
genom denna kurs har använts under hela studien för att förstå de konstruktionsmässiga principerna 
för brokonstruktioner.  
 
Fältmätningsteknik med matematisk statistik 7,5 hp, kursen genomfördes under våren 2011. Denna 
kurs har använts vid koordinattransformation som krävs för att pålar skall placeras rätt i modellen.  
 

Projektering av ett infraprojekt 7,5 hp, kursen genomfördes under våren 2013. Kursen ger 

kunskaper om hur man dimensionerar och redovisar infrastrukturkonstruktioner såsom väg eller bro. 

Kunskaper från denna kurs har använts under hela studien för att förstå konstruktionsmässiga 

principer samt hur man redovisar ett sådant projekt.     
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4 BIM-Building Information Building 

4.1 Definition 

Det finns i dagsläget ingen allmängiltig definition för BIM. Olika forskare och aktörer har tagit fram 

definitioner som är relativt likartade. I boken ”BIM handbook: a guide to building modeling for 

owners, managers, designers, engineers and contractors” definieras BIM som en modelleringsteknik 

med tillhörande arbetsprocesser för att skapa, kommunicera och analysera modeller. 

Byggnadsmodellerna utmärks av följande fyra delar: 

 

 Byggnadskomponenter som representeras av objekt  

 Komponenter innehållande information som beskriver hur de beter sig. Det kan då användas 
för analyser av till exempel hållfastighetsberäkningar.  

 Informationen skall vara konsekvent. När en förändring görs ändras det i alla aktuella vyer. 

 Koordinatsystem – alla byggnadsdelar skall ha en position i modellen (x,y,z). 
 

En annan definition som Jongeling (2008) har myntat är: ”information som genereras och förvaltas 

under en byggnads livscykel strukturerad och representerad med hjälp av (3D) objekt där objekt kan 

vara byggdelar, men även mer abstrakta objekt såsom utrymmen”. Med det menar Jongeling att BIM 

inte är en teknik utan en arbetsprocess som framställer och tar hand om den informationen som 

modellen innehåller (Jongeling 2008). I denna studie utgår vi från ovanstående definitioner, det vill 

säga att BIM är ett arbetssätt samt en teknik innehållande de fyra delar som definierats ovan.  

 

4.2 Tid och ekonomi 

I nedanstående avsnitt presenteras tekniker för upprättande av tidsplan i en modell. Dessa kallas den 

fjärde dimensionen (4D) respektive den femte dimensionen (5D). 4D innebär hanterandet av tid och 

resurser. 5D hanterar, förutom tid och resurser även ytterligare en dimension i form av de 

ekonomiska aspekterna i en tidsplan. 

4.2.1 4D 

Den fjärde dimensionen, kallad tid, används för att simulera och grafiskt visualisera förlopp i ett 

byggprojekt. Genom att exemplifiera de olika tidsfaserna som resulterar i en färdigställd byggnad kan 

en ökad förståelse fås och insyn i projektets olika faser där eventuella konsekvenser i form av 

överskriden tidsplan kan analyseras i ett tidigt skede av planeringsprocessen. Till exempel kan man 

upptäcka kollisioner eller flaskhalsar i byggprojektet redan i planeringsstadiet och därmed undvika 

vissa problem ute på arbetsplatsen. Ett annat viktigt användningsområde för 4D är då information 

ska delas mellan olika parter inom projekten, t.ex. mellan arbetsledare och arbetsgrupp. Olika 

scenarion kan jämföras för att sedan utgöra centralt beslutsunderlag. I de fall där tidplanen är 

direktkopplad till 4D-modllen, automatiseras en stor del av ändringsarbetet vid eventuella hinder och 

svårigheter som kan uppstå under projektering, och produktionsfasen. De ändringar som görs i 

aktiviteterna blir då automatiskt tillämpade i tidplanen. Detta kan spara mycket tid och pengar, 

speciellt för ett komplext projekt. (Edgar 2002) 
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4.2.2 5D 

Den femte dimensionen, kalkylprogram, möjliggör hantering av ekonomin i ett byggprojekt. 

Kostnadskalkyler och prislistor för de byggdelar som används i projektet kan läggas in i modellen. Det 

som är unikt för 5D är att man kan koppla 3D-modellen till ett kalkylprogram som i sin tur 

automatiskt uppdaterar både kostnader och prislistor från leverantören. (Edgar 2002) 

 

Ett 5D-verktyg kan frambringa ett större fokus på de ekonomiska aspekterna i projektet. Exempelvis 

när det gäller olika konstruktionslösningar och materialval. Dessa val kan utvärderas, jämföras och 

uppdateras i realtid, vilket kan förenkla ekonomiska analyser i byggprojektets olika faser. (Edgar 

2002) 

 

4.3 BIM inom Trafikverket 

4.3.1 Syfte, definition och mål  

Trafikverket har fattat beslut om att använda BIM för nyinvesterings- och underhållsprojekt. Ett av 

målen trafikverket satt upp är att BIM skall användas i någon omfattning i alla investeringsprojekt. 

Under kap 4.2 beskrivs Jongelings definition av BIM. Trafikverket har utvecklat det och beskriver BIM 

som ett samlingsbegrepp för hur information skapas, lagras och används på ett kvalitetssäkrat och 

systematiskt sätt under hela anläggnings livscykel.  

 

Ann-Therese Albertsson berättar under ett seminarium ”Vem tjänar på BIM?” varför BIM skall införas 

i anläggningsprojekten. De argumenten som lyfts fram är, dels att det finns krav från staten att  men 

också att övriga branschen samt projekten nyttjar BIM idag. Vidare förklarar Albertsson att syftet 

med BIM-införandet är att säkerställa ett effektivt arbetssätt som fungerar ihop med Trafikverkets 

satsning på totalentreprenader och utökat leveransansvar. Denna förändringsprocess kommer 

påverka juridiska krav i upphandlingar, IT- och teknik samt arbetssätt för inblandade parter.  För att 

driva processen framåt har Trafikverket klargjort fyra mål för införandet av BIM, vilka presenteras 

nedan: (Albertsson 2013) 

 Ställa krav på utvecklingen av virtuellt byggande 

 Driva framtagning av standarder inom begrepp, processer och datafiler  

 Gemensam BIM-process som berörda parter tagit fram 

 Möjliggöra effektivt utbyte mellan olika program och filformat inom projektering, produktion 
och förvaltning  

4.3.2 Dagens problematik för BIM inom Trafikverket 

Idag saknas det tydliga juridiska krav för överlämnandet an BIM-modell till beställaren vilket medför 

att entreprenören tvingas leverera 2D-ritningar till beställaren för arkivering samt nyttjande vid 

underhåll. En annan aspekt som gör att entreprenören är tvungen att framställa 2D-ritningar är att 

det saknas mottagare samt arkivmöjligheter för BIM inom underhåll. Problematiken ligger i att man 

inte kan garantera att en digital handling kan öppnas om t.ex. 100 år. (Malmkvist & Ljungwe 2013) 

Denna problematik medför att det saknas incitament för entreprenören att använda sig av BIM för 

ett projekt då de tvingas leverera 2D-ritningar i slutskedet (även om BIM används som arbetssätt 

under projekteringen).  
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4.4 Anläggningsmodell 

En anläggningsmodell är en sammansatt geometrimodell som beskriver en projekterad anläggning 

(Eckerberg et al. 2011). Anläggningsmodellen kan bland annat bestå av ytobjekt (till exempel skikt i 

under- och överbyggnad), punktobjekt (komponenter som brunnar, armatur, skyltar m.m.) samt 

volymobjekt (byggda delar som broar murar, byggander mer mera).  Trafikverket har i dokumentet 

TRV 2012:060 sammanställt användningsområden för en anläggningsmodell. Där anges bland annat: 

 Kollisionskontroll och samgranskning 

 Ritningsframställning 

 Tidsplanering 

 Maskinstyrning 

 Utsättning 

 Visualiseringsunderlag 
 

Anläggningsmodellen skall vara så pass uppbyggd att ovanstående teknik- och användningsområden 

kan tillämpas under byggprocessen. (Trafikverket 2012) 

 

I artikeln Anläggningsmodell i 3D underlättar maskinstyrning menar Daniel Nilsson att 

anläggningsmodeller har använts länge för anläggningsprojektering. Det har dock inte nyttjats under 

produktion då det saknas kvalitetssäkringsmetoder. En stor utvecklingsmöjlighet är att nyttja 

informationen från anläggningsmodellen till maskinstyrning. Det vill säga koppla 

anläggningsmodellen till mätinstrument som i sin tur är kopplad till en anläggningsmaskin. Genom 

ovan nämnda krav som trafikverket har tagit fram möjliggörs användningen av anläggningsmodellen 

för alla teknikområden och beställaren hoppas på ett effektivare arbete samt kostnadsbesparingar 

inom produktionen. (Nilsson 2012) 

 

4.5 Tekla Structures 

4.5.1 Allmänt 

Tekla Structures, nedan kallat Tekla, är ett BIM-program som används för att konstruera och hantera 

3D-byggnadsmodeller för stål och betongmaterial. Modellerna kan användas vid olika skeden från 

projektering till produktion. Projektering i Tekla medför 3D-modeller som redovisas i ritningar. 

Programmet möjliggör även visuell granskning av detaljer i 3D vilket i sin följd underlättar och 

påskyndar tillverkningsprocessen.       

 

I programmet finns en databas omfattande komponenter i form av byggdelar som exempelvis balkar 

och pelare. Komponenterna innehåller dessutom dimensioner och material. Det finns även möjlighet 

att skapa specifika komponenter som kan vara individuella och anpassningsbara för olika 

byggprojekt. Tekla tillåter användaren att utbyta information med andra BIM-anpassande 3D-

modelleringsprogram samt olika beräkningsprogram. Dessa informationsbyten sker till största del 

med hjälp av filformatet IFC. (Tekla Sweden 2013) 

 

Integrering mellan ritning och modell i Tekla   

Programmet Tekla lagrar all information kring modellen och integrerar denna med övrig information 

kring ritningen. T.ex. produceras rapporter, fabriksritningar och andra data direkt från modellen.  
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Då informationen i ritningen och dess olika rapportslag härstammar direkt från modellen, medför 

detta att all information överensstämmer mellan ritning och modell. Ett exempel på sådan typ av 

information är modellens måttsättning. Detta innebär även att eventuella ändringar i modellen gör 

att alla berörda ritningar uppdateras automatiskt. Det finns dock vissa nackdelar och svårigheter i 

detta. Ett exempel på detta är att man inte kan radera detaljer i modeller, dessa kan endast filtreras 

bort, med andra ord görs de osynliga, men finns fortfarande kvar i modellen. (Tekla Structures 2013) 

 

Modell i Tekla 

Modellen i Tekla innehåller viktig projektdata:  

 

 Olika delars geometri och övriga strukturella information 

 Delarnas övriga information som namn, numrering, material osv.  

 Delarnas position i modellen i förhållande till världskoordinater  

Alla ändringar måste således göras direkt i modellen. Dessa ändringar görs i programmet under fliken 

Model Editor. (Tekls Structures 2012) 
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5 Ritningskrav 

Bygghandlingar 90 är en branschgemensam rekommendation om hur ritningar skall utformas och 

redovisas.  Det är dessa ritningar som ligger till grund för produktion och förvaltning och det är 

därmed viktigt att ritningarna utförs enhetligt och med god standard. BH90 består i dagsläget av åtta 

utgåvor som redovisas nedan. Utgåvorna uppdateras kontinuerligt för att följa branschens krav och 

den digitala utvecklingen. (Hertzell & Bergenudd 2003) 

 

 Del 1 – Redovisningsformer av byggnader 

 Del 2 – Redovisningsteknik, denna del behandlar hur byggprojekteringens element skall 
redovisas. Det är till exempel text, symboler, linjer.  

 Del 3 – Redovisning av mått, denna del innehåller bland annat mätningsteknik på 
arbetsplatsen, acceptabla toleranser samt måttsättning på ritningar. 

 Del 4 – Redovisning av hus 

 Del 5 – Redovisning av installationer 

 Del 6 – Redovisning av ombyggnad 

 Del 7 – Redovisning av anläggning 

 Del 8 – Digitala leveranser av bygg och förvaltning, detta är en komplettering till del 1 – del 7, 
där principerna som presenteras i dessa delar anpassas till digitala leveranser. 
 

5.1  Redovisningsteknik enligt BH90  

Linjer 

De relativa linjebredder som bör användas enligt bygghandlingar 90 är ½, 1 och 2. Detta anger 

förhållandet för den använda linjen, där ½ är halvbredd och 2 är dubbelbredd. De mest använda 

linjebredderna är 0.18, 0.35, samt 0.7 mm. Förutom olika linjebredden särskiljs linjerna genom 

geometrisk utformning. De fyra olika linjekaraktärerna är heldragen linje, streckad linje, 

punktstreckad linje, dubbelpunktstreckad linje.   

 

Linjetyper delas in i olika kategorier beroende på användningsområde, indelningarna är symbollinje, 

materiallinjer och hjälplinjer. Symbollinjer beskriver läget för en byggdel och är således inte en del av 

det materiella som skall byggas. Linje ½ används till största del för denna typ av linje. Materiallinjerna 

är en del av den grafiska verkligheten, linje 1 används med ett undantag för materiallinjer. Hjälplinjer 

är alla linjer i samband med hänvisningar och text, här används alla tre linjer (1/2, 1, 2). I 

bygghandlingar 90, del 2 s. 65 finns en tabell som beskriver vilken linjebredd samt linjekaraktär som 

bör användas för olika ändamål.  

 

Text 

Text följer samma relation som linjebredder där minsta texthöjden 3,5 mm bör användas för 

produktionsanpassade ritningar. För rubriker rekommenderas texthöjden 5 eller 7 mm. Text och 

beteckningar bör placeras i direkt anslutning till den avsedda figuren, dock ej i figuren. (Hertzell & 

Bergenudd 2003) 
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5.2 Kompletterande redovisningsteknik för broritningar 

Vägverket (nuvarande trafikverket) har upprättat en ritteknisk handbok för upprättande av 

broritningar. Handboken följer bygghandlingar 90 och är ett komplement med förtydliganden för att 

underlätta ritningsläsning. Sista uppdatering av denna publikation är 1994 och finns därmed inte att 

få tag på idag. Enligt konstruktörer på Ramböll hänvisar dock Trafikverket till den i vissa 

upphandlingar och handboken kan ses som allmän praxis för brokonstruktioner.  I handboken 

förtydligas bland annat krav som ställs för att ritningar skall mikrofilmas, exempel på dessa krav är att 

minsta textstorleken 3.5 samt att text ej får finnas på skaffering.  

5.3 Förutsättningar från Ramböll 

Ritningsmall 

Ramböll har idag en färdig mall (template) för ritningens utseende i Tekla. I mallen finns en 

ritningsstämpel i enlighet med trafikverkets krav, där varje projekts egenskaper fylls i på ett 

användarvänligt sätt. Denna template är komplett och kommer således inte ändras i detta 

examensarbete.  

 

Namngivning av byggdelar  

Ramböll har sammanställt ett märkningsschema för modellering av byggdelar vilket redovisas i figur 

1.  

 

 

 

Genom att använda ovanstående schema fås rätt numrering och beteckningar enligt BSAB:s 

kodsystem. Detta märkningsschema kommer användas vid framtagning av ritningsinställningar.  

Namn C-Prefix C-startnr Class

Pelare rektang./cirk. CRP/COP 1001 201

Balk CBK 1001 202

Trappa CTR 1001 203

Platta på mark CPM 1001 204

Platta på mark, v-tät CPT 1001 204

Kantbalk/vot CKB 1001 204

Ramp CRM 1001 204

Bjälklag CBJ 1001 204

Lyftgrop CLG 1001 204

Hissgrop CHG 1001 204

Stödmur CSM 1001 205

Stödmur, v-tät CST 1001 205

Vägg CVG 1001 205

Vägg, v-tät CVT 1001 205

Sockel CSK 1001 205

Fallbtg CFB 1001 206

Pågjutning CPG 1001 206

Skyddsbtg CSB 1001 206

Övergolv, btg COG 1001 206

Ingjutningsgods platsgjutet IG 1001 212

PLATSGJUTEN BETONG, BSAB-KOD 21

Figur 1 – Utdrag ur Rambölls märkningsschema, detta schema är 
för platsgjuten betong i Tekla enligt BSAB 
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6 Genomförande 

Bron som modellerats ligger i Sundsvall och är en del av Europavägen E4 som i skrivandets stund 

byggs, delen heter Myre – Skönmon. Det är en balkbro bestående av tre balkar, den är 414 meter 

lång och sträcker sig över 12 stöd. Bron är grundlagd på pålar av betong på samtliga stöd utom två 

där stöden är grundlagda ytligt på packad fyllning ovan naturligt lagrad sand och lera. Figur 5 

redovisar bron i plan.  

 

Figur 2 - Bro vid Nolby på väg E4 som modellerats. 

Bron valdes utifrån komplexitet och svårighet av konstruktörer på Ramböll. Ett av kriterierna som 

gjorde denna bro lämplig är att bron breddas efter 200 m, vilket gör det relativt svårt att modellera 

farbanan, i figur 2 ser man hur bron breddas. Som tidigare nämnts byggs bron nu och det finns 

därmed fullständiga bygghandlingar som är utförda i AutoCad. Dessa ritningar ligger till grund för 

modellering i Tekla.  

6.1 Arbetsgång för modellering 

6.1.1 Hantering av koordinatsystem 

I Tekla är det viktigt att modellera nära Teklas egna koordinatsystems nollpunkt. Detta gör att de 

globala koordinaterna som används i AutoCad ej kan användas i Tekla-modellen då avståndet till 

Teklas nollpunkt blir för stort. För att på ett enkelt sätt lösa denna problematik valdes en global 

punkt (X,Y) nära bron i AutoCad. Denna punkt sätts sedan som Teklas (lokala) nollpunkt. Vid fortsatt 

modellering subtraheras således den globala referenspunkten från globala koordinaterna som 

används i AutoCAD.  

6.1.2 Modellering av komponenter 

Nästa steg är att modellera stöd och pelare, för att hitta rätt position användes en CAD-ritning som 

referens. Landfästet och vingarna skapades i Sketch Editor som är en applikation till Tekla.  
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Pålar 

Ramböll har upprättat ett program som skapar pålar i Tekla-modellen som har använts i denna 

studie. Programmet behöver veta X,Y,Z start samt X,Y,Z stopp för samtliga pålar i Teklas lokala 

koordinater. Det underlag som fanns var en CAD-ritning för pålar utifrån ett lokalt koordinatsystem 

där origo definieras i centrum av mittenpelaren (denna ritning visas i figur 2) samt en tabell i CAD där 

positionen (X och Y), riktning, lutning samt pållängd redovisas, denna exporteras till Excel vilket 

redovisas i figur 4. Utifrån ovanstående indata upprättades ett excel-ark där X,Y,Z start samt X,Y,Z 

stopp beräknas (se bilaga 2) Detaljerad beräkningsgång för framtagning X,Y,Z start samt X,Y,Z stopp 

redovisas i bilaga 3.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 3 - Pålplan, ur denna 
ritning hämtas indata för 
framtagning av 
pålkoordinater (X,Y,Z start 
samt X,Y,Z stopp) 

Figur 4 - Utdrag ur Excel-ark som skapats för framtagning av 
pålkoordinater. Figuren visar indatan som krävs för beräkning 
av påkoordinater 



 
 

17 
 

Farbana 

Farbanans profil har skapats i Sketch Editor som är en applikation till Tekla. Som tidigare nämnts 

varieras profilen efter ungefär 200 m då vägen breddas. Figur 5 visar en sektion för farbanan som 

ritats i AutoCad. I sketch editor skaps en profil lik figur 5 och måttsätts utifrån att profilen skall kunna 

växa. Det innebär att vissa mått och vinklar måste låsas och vissa mått är beroende av varandra. I 

figur 6 visas hur formler lagts till för att profilen skall variera korrekt. Då avståndet mellan balkarna 

(VAR i figur 5) varierar olika har profilen delats i två. Detta gör att alla mått i figuren kan vara 

beroende av endast ett mått, de variabla måtten (VAR i fig 5). 

 
Figur 5 Sektion för farbanan. Måtten VAR växer efter ungefär 200 m av bron 

 

 

 

Figur 6 – visar dels den måtsatta sektionen i Sketch Editor och hur formler lagts in för måtten för att avståndet 
mellan balkarna skall kunna växa korret. Alla mått är beroende av b2 som är måttet mellan balkarna. B2 är 
konstant 2387 mm till det börjar växa. 

 

All modellering är klar för farbanan och nu återstår det att ta ut koordinater för farbanan för att den 

ska hamna på rätt position i modellen. Efter samråd med Christoffer Osnes på Ramböll valdes en-

metersintervall för koordinatuttagningen och togs fram längs centrum av väglinjen. X och Y togs ut 

manuellt ur CAD-ritningen, Z varierar konstant och beräknades genom enkel geometri. Vidare mättes 

det variabla avståndet mellan balkarna för varje meter. Alla dessa parametrar förs in i ett excel-

dokument vilket redovisas i figur 7. 
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I kolumnen formel Tekla redovisas en sträng som Tekla hämtar för att få farbanan att variera korrekt.  

FRBA samt FRBII är namnet på den profil som ritats i Sketch Editor och ett intervall redovisas där 

profilen med dess formler skall gälla. Detta återspeglar i det stora hela farbanans verkliga utseende. 

Det som skiljer den verkliga farbanan åt är att i mellan varje metersektion är farbanan konstant, det 

vill säga en rät linje. Den skall egentligen vara formad som en klotoid. Eftersom relativt korta 

intervaller (en meter) används påverkar detta inte brons utseende och ritningshanteringen torde inte 

heller påverkas av detta. 

 

6.2 Ritningsframtagning 

6.2.1 Ritningstyper 

Det finns fem ritningstyper i Tekla som beskrivs nedan. Ett första steg i ritningsframtagningen var att 

välja vilken av nedanstående ritningar som lämpar sig bäst för måttritningar av en platsgjuten bro.  

 

General Arrangement (GA) drawings  

GA-ritningar eller huvudritningar som de även kallas kan innehålla flera vyer. Dessa ritningar skapas 

direkt från modellen och kan innehålla hela eller delar av modellen. Med hjälp av GA-ritningar kan 

uppbyggandet av modellen illustreras i olika plan.  

GA-ritningar kan skapas på tre olika sätt: 

 En ritning kan genereras med användarens valda vyer. 

 En ritning där alla vyer redovisas. 

 Eller en hel tom ritning.   

Single-part drawings (W) 

Single part-ritningar är tillverkningsritningar för stål som visar enskilda ståldelar i modellen. Med 

hjälp av dessa ritningar kan håltagningen redovisas för en del i modellen. Nackdelen med denna typ 

av ritning är att svetsade ståldelar inte går att redovisa.  

 

Assembly drawings (A)    

Assembly-ritningar är tillverkningsritningar som visar detaljer för en ståldel i en modell som i sin tur 

underlättar tillverkningen då dessa ritningar kan exporteras direkt till tillverkaren i form av CNC-filer 

som är en standardfil inom stålindustrin. Fördelen med dessa ritningar är att man kan redovisa både 

svetsade delar och håltagningen i samma ritning.  

 

 

 

 

Figur 7 visar vilka parameterar Tekla kräver för att lägga in farbanan i modellen genom Beam-Extruder 



 
 

19 
 

Cast unit drawings (CU) 

Cast unit-ritningar är en tillverkningsritning där armeringsmängd och dess placering visualiseras. 

Dessa ritningar används oftast då man har som syfte att presentera armeringsplaceringen och 

armeringsmängden för en tillverkare vid tillverkningen av prefabricerade betongelement.  Fördelen 

med dessa ritningar är att de är modifierbara. Dessa utmärkande egenskaper leder till att 

användaren på ett enkelt sätt kan skapa egna färdiga arbetsmallar där man effektiviserar 

arbetsmoment som måttsätning och numrering av vissa delar i en modell som visar sig vara 

förekommande. 

 

Multi drawing (M) 

Multi-ritningar är en typ av tillverkningsritningar där man kan samla och visa flera Assembly-ritningar 

på en och samma ritning. Dessa ritningar används framförallt i visualiseringssyfte mot tillverkaren 

och kan inte ersätta Assembly-ritningar. (Tekla Structures, 2012) 

 

6.2.2 Hantering av ritningar 

I Tekla görs ritningsmodifieringar på tre olika nivåer i en hierarkisk uppställning, beroende på hur 

omfattande behovet av ändringar är. 

 

1. På den högsta nivån, görs ändringar i så kallade ritningsnivån (Drawing level). Dessa 
ändringar görs under fliken Drawing properties och dess dialogboxar (se figur 8) Detta gör att 
egenskaperna för alla byggobjekt, symboler, mått och vyer i ritningen ändras samtidigt. Till 
exempel är det möjligt att definiera att vissa symboler förses med en viss ram som innehåller 
en viss färg. Ritningens egenskaper går antigen att ändra innan ritningen har skapats, 
alternativt i efterhand när ritningen har skapats. Dessa egenskapsändringar slår igenom i alla 
befintliga vyer och samtliga objekt i ritningen, utom nya vyer som skapats efter ritningens 
skapande. 

 

 

 
Figur 8 visar hur användaren kan göra sina ändringar i Drawing level nivå. 
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2. På den andra nivån går det även att ändra ritningens egenskaper i ”View level”. Dessa 
ändringar görs under fliken ”View properties” och dess dialogboxar (se figur 9). Dessa 
ändringar sker endast i de vyer som har valts i ritningen. Dessa inställningar slår igenom hos 
alla objekt i de utvalda vyerna. 

 

 
Figur 9 visar hur användaren kan göra sina ändringar i View level nivå. 

 

 

3. Slutligen, på den lägsta nivån i hierarkin, kan ritningens egenskaper ändras på objekt nivå. I 
denna nivå ändras egenskaperna hos de enskilda objekten i en ritning. Detta görs genom att 
markera objektet i ritningen och ändra dess inställningar (se figur 10). Objektets egenskaper 
ändras endast för de valda objekten. Egenskaperna ändras på objektetnivå och påverkas då 
inte längre av de ändringar som görs i ”Drawing level” eller ”view level”.  

 

 

 
Figur 10 Visar hur användaren kan göra ändringar i Object level. 
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Det rekommenderade arbetssättet enligt Tekla är att man utifrån ovannämnd hierarki arbetar 

uppifrån och ner (”Top-down”). Det vill säga från ”Drawing level” till ”Object level”. I första hand ska 

modifieringen ske i ”Drawing level” för att få ritningen att överensstämma med det önskade 

resultatet. Om något annat behöver justeras skall detta göras i ”View level”, och slutligen, om någon 

ytterligare förfining är nödvändig, kan dessa enskilda ändringar göras i ”Object level”.  

 

De ändringar som gjorts i ”Drawing level” kvarstår när ritningen återskapas på grund av ändringar i 

modellen. När egenskaperna ändras i ”view level” bör man undvika att gå tillbaka till ”Drawing level” 

och ändra ritningens egenskaper där. När man väl har ändrat eller modifierat något på en nivå, kan 

modifiering av egenskaperna på nivån ovan motverka de ändringar som precis har gjorts. Detta gör 

att det är viktigt att hela tiden beakta vilken nivå man gör ändringar på, och att man försöker att 

arbeta utifrån ett ”top-down” perspektiv. 

 

 

Nedan beskrivs de olika numreringar på figur 11: 

 

1. Ändring av namnrutans ram i form av färg och form. Ändringarna gäller hela ritningen, vilket 
gör att ändringarna även sker simultant i ”view level” och ”object level”.’ 
 

2. Omarbetning av namnrutans färg och form i ”View level” samt ”Object level”. Det är viktigt 
att poängtera att eventuella ändringar som görs i ”Object level” ej slår igenom i ”View level”. 
Det är således enklast att göra ändringar i ”View level” om man vill genomföra ändringarna i 
både ”View level” och ”Object level”. 
 

3. I detta fönster editeras endast de valda vyerna i ”Object level”. Ändringarna genomförs inte i 
någon annan del, det vill säga varken i resterande objekt i ”Object level” eller i någon av 
objekten i ”View level”. (Tekla Structures 2013)  

 

Drawing level    

 

Object level 

 

View level 

Mark settings 

Mark settings Mark 

settings 

Mark  

 
Mark Mark 

Mark  
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Figur 11 Visar hur rangsystemet över ritningar är uppbyggda i Tekla. 
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6.2.3 Ritningsframtagning för GA  

Vid ritningsframtagning i denna studie används GA-ritning. Begreppet och anledningen till att denna 

ritning har tillämpats förklarats närmre i kapitel 7. Nedan kommer tillvägagångssättet för ett 

skapande av en GA-ritning att beskrivas. 

 

För att skapa en GA-ritning dubbelklickar man på ritningsramen då man som användare befinner sig i 

den mellersta nivån dvs. ”view level” (se figur 9). Begreppet "view level" beskrivs i kapitel 6. Det är 

viktigt att alla projektörer i ett projekt följer samma märkningsschema för namngivning av byggdelar i 

modellen. I denna studie används Rambölls interna standard för märkningsschema som i sin tur följer 

BSAB-standarden (vilket redovisas i kapitel 5.3). Detta förenklar hanteringen av projektets ritningar 

då man som användare i Tekla kan filtrera objekttypen utifrån olika parametrar som namn, class, 

assembly prefix mm. Dessa automatiska presentationsfilter skapas genom att sparade 

presentationsinställningar för de olika objekten kopplas samman med önskade objekt. 

 

Ett exempel på det automatiska presentationsfiltret är när en pelares ritningsutseende ändras i form 

av linjer, färger samt eventuell ifyllnad i ”view level”.  Pelaren kan därefter namnges och sparas 

sedan enligt företagets standard. Enligt BSAB är beteckningen för en pelare ”cop”. Följande scenario 

sker när två användare samtidigt använder sig av en och samma ritning i "view level".  

 

1. Användare 1 skapar ett pelarobjekt och namnger denna ”cop”. 
2. Användare 2 väljer att skapa ett pelarobjekt även det namngett "cop". Denna pelare kommer 

då att ha samma utseende på ritningen i form av lager, färg och linjetjocklek som det första 
"cop"-objektet som skapades av användare 1 då den övertar all attribut från första ”cop”-
objektet.  
Det är viktigt att understryka att innan användare 2 kan se de eventuella ändringarna på 
objektet som skapats måste man ladda upp inställningarna som gjordes för objektet ”cop” 
under ritningsmenyn i ”view level”. Detta gör att alla inställningar som är 
projekt/organisationsspecifika för ”cop” tillämpas under sessionen.  

 

Organisationen kan i sin tur välja att tillämpa en gemensam namnsättning för alla attribut. I denna 

studie har namngivelseformen ”RSB_beskrivning” använts vid datainsamling. Det är viktigt att 

poängtera att attributen inte går att radera i programmet Tekla, utan i en mapp vid namn attributes 

på datorns hårddisk under mappen Tekla där modellen sparas.(se figur 12). 
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Figur 12 visar var användaren kan hitta mappen attributes. 

För att radera inställningarna för ”cop” måste man således radera filen. Dock är det möjligt att ändra 

själva inställningarna för ”cop” genom att skriva över filen. Detta utförs genom att ladda upp filen 

och sedan ändrar inställningarna, i detta fall ”RSB_beskrivning” i Tekla.  

 

Under förutsättningen att alla ändringar görs under respektive objekts User-defined attributes (UDA) 

går det att ändra flera ritningar samma gång. Det är dock viktigt att poängtera att alla ritningar skall 

vara stängda för att dessa ändringar ska slå igenom.    

 

6.2.4 Numrering 

Numrering är en viktig del av ritningshanteringsprocessen då alla delar i modellen måste vara 

numrerade innan ritningar eller rapporter skapas. Det är dessutom viktigt att modellen innehåller 

korrekta Part Numbers (artikelnummer) vid tillverkning och montage av konstruktionen vid olika 

stadier då dessa rapporter oftast skickas till tillverkare som beställningsunderlag.   

 

När det gäller numrering i Tekla finns det olika system för hur detta genomförs. Tekla 

rekommenderar användare att planera numreringen av modellen tidigt i projektet. Dessutom är det 

viktigt att ha en nummerserie som alla i projektet följer om det är flera användare som jobbar med 

samma modell i projektet. Det har visat sig att vara väldigt användbart att numrera modellen i olika 

faser (phases), till exempel att man numrerar första gjutningsetappen av bron först, sedan den andra 

osv. Vid val av startnummer bör användaren välja ett brett sortiment av nummer för att undvika att 

få problem med begränsade nummerserier då man oftast numrerar flera hundra delar under varje 

fas. Exempelvis, kan användaren starta första gjutningsetappen med startnummer 1000 och den 

andra etappen med 2000. För att numrera alla delar som har skapats i modellen väljs kommandot 

Number Modified Objects. Detta kommando hittas via Drawings & Reports > Numbering > Number 

Modified Objects.  
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I stora projekt är det användbart att begränsa numreringen till endast vissa serier av objekt som har 

ett visst prefix eller startnummer. Användaren väljer då de delar som har önskat prefix och 

startnummer. Endast de delar som har samma prefix och startnummer som den valda delen kommer 

att numreras.  Detta kan åstadkommas med hjälp av kommandot Number Series of Selected Objects 

som användaren hittar under Drawings & Reports > Numbering > Number Series of Selected Objects.  

 

I vissa fall, som till exempel numrering av pålar är det praktiskt att kunna ändra sorteringsordningen 

som definierar hur pålarna får sina positionsnummer. Detta kan åstadkommas dels genom Teklas 

inbyggda kommando som finns under Drawings & Reports > Numbering > Numbering Settings > 

Numbering Setup eller kan tilläggsfunktionen Assign Sequential UDA användas som gör att pelarna 

får ett individuellt ID för numrering. Detta makro kan laddas in i programmet via Teklas extranät (Se 

figur 13). Med hjälp av detta kommando får användaren möjlighet att ändra sorteringsordningen 

efter Teklas lokala x och y koordinater samtidigt som det finns möjlighet att numrera och namnge 

pålarna i samma dialogruta.  Kommandot hittas under fliken Tools > Macros > Global Macros > Assign 

Sequential UDA. 

 

 
Figur 13 visar hur användaren kan komma åt programmet Assigen Sequential UDA 

6.2.5 Manuell hantering 

De inställningar som förklarats ovan kan efter vissa ändringar i inställningar generas automatiskt i 

ritningen. För att ritningarna skall följa BH90 krävs dock en del manuell hantering, främst i form av 

måttsättning, hjälplinjer, text, samt placering av littera. 

 

Måttsättning 

Det är olika kommandon för horisontell och vertikal måttsättning, dessa kommandon återfinns i 

kommandoraden. Enligt vägverkets rithandbok används textstorlekarna 3,5 samt 5 för rubriker samt 

med typsnittet ISOCPEUR. Det har skapats inställningar för det och editering av texten borde inte 

behövas. Om man dock vill editera texten dubbelklickar man antingen på kommandot eller på måttet 

i ritningen. I dialogrutan som dyker upp kan bland annat följande ändringar göras: placering av mått i 

förhållande till linjer, enheter på mått, decimalprecision, textstorlek och typsnitt.  
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Text 

Textkommandot återfinns i kommandoraden. Genom att dubbelklicka på den text som skapas kan 

den redigeras. Ändringar som kan göras är bland annat textstorlek, font, vilken typ av linje samt 

linjens utseende (t.ex. pilhuvudets bredd och längd).  

 

Text som hör till anvisningar, hänvisningar och förklaringar det vill säga den text som är placerad i 

den högra spalten ändras genom General arrangement drawing properties > User defined attributes. 

Under User defined attributes finns flikar som Ramböll skapat (gås igenom under kapitel 5.3). Under 

fliken RSB hänvisningar läggs text till. Detta är en General arrangement inställning och egenskaper 

ändras således enligt kap 4.2. På samma sätt ändras informationen i ritningsstämpeln.  

 

Dölja icke önskvärda linjer 

Då ritningen generas direkt från modellen uppkommer det ofta linjer som ej är önskvärda på 

ritningen. Dessa linjer kan tas bort med verktyget Cover-Up lines som återfinns i ritningsvyn. Linjerna 

som tas bort återskapas dock vid export till AutoCad. I detta examensarbete utgår vi dock från att 

ritningar skapas direkt från Tekla.  

 

6.2.6 Koordinater i höjdled 

I Tekla har användaren möjlighet att skapa plushöjder med hjälp av kommandot Level Mark. Dessa 

höjder bestäms med hjälp av en referenspunkt i ritningen. Detta kan orsaka svårigheter om 

användaren inte har använt sig av Grid Lines vid modelleringen då det kan vara svårt att snappa rätt 

punkt i modellen eller ritningen.  

 

Plushöjder skapas genom nedanstående arbetsgång: 

 

1. Användaren börjar med att öppna ritningen  
2. Håll ned Shift-knappen och klicka på Annotating > Add Level Mark för att öppna dialogrutan 

för Level Mark Properties. (se figur 14) 
3. I denna ruta kan användaren ange eller ändra inställningarna och utseendet på Level Mark-

pilen. 
4. Klicka på Apply eller OK för att spara inställningarna. 
5. Välj en startpunkt samt ett läge för placera ut Plushöjden. 
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Figur 14 Dialogrutan där användaren kan göra sina ändringar för Level Mark-pilen.  

 

Ett problem som uppstår när man skapar plushöjder är hur dessa höjder redovisas. Till följd av att 

Tekla använder sig av amerikanska standarder så redovisas decimaltecken i form av punkt och inte 

decimalkomma som används enligt BH90. Det här problemet kan användaren komma tillrätta med 

genom att ändra tecken från (.) till (,) i XS_DIMENSION_DECIMAL_SEPARATOR =( , ) (se fig 15) . 

 

 
Figur 15 visar hur användaren kan ändra decimaltecken från punktform till decimalkomma. 
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Dessa ändringar kan göras via sökvägen nedan: 

Tools > Options > Advanced Options > Dimensioning: General. (se figur 16)   

 

 
Figur 16 visar sökvägen till Dimensioning General.  

  

 

6.2.7 Linjetjocklekar  

I Tekla kan användare ändra och anpassa linjetjocklekarna för de olika färgerna som finns tillgängliga 

vid modelleringen av modellen. Dessa färger kan antigen väljas vid modelleringen eller så modifieras 

dessa efter att användaren har skapat sina ritningar. 

 

Nedan beskrivs hur ändringar görs: 

 

1. Först steget är att öppna önskade ritningen  
2. Klicka på Drawing File > Print Drawings > Add/Edit > Printer Catalog  
3. Välj önskad skrivare  

Det är viktigt att poängtera att användares måste välja en skrivare i denna steg för att kunna 
se eventuella ändringar på skärmen annars syns ändringarna endast på utskriften.   

4. Klicka på Color Table (se figur 17) 
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Figur 17 visar hur användaren kan ändra inställningarna för linjetjocklekar. 

 

5. Ange eller ändra linjetjockleken genom att ändra värdet på pen number. 
som standard motsvarar pen number = 0 till en linjetjocklek på 0,1 mm. Om linjen bredd skall 
vara 0,4 mm anges såldes pen number till 4 för den önskade färgen i ritningen. 

 

 
Figur 18 visar dialogrutan där användaren kan ändra linjens tjocklek. 

6. Klicka på OK i Color Table. 
7. Klicka på Update i Printer Catalog och stäng ner därefter Printer Catalog. 
8. Stäng ritningen och öppna den på nytt för att eventuella ändringar skall synas. 
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6.3 Implementering av 4D i Tekla   

 

Task Manager 

Task Manager är ett 4D-verktyg från Tekla som används av b.la. projektledare för att hantera 

tidsaspekter i byggnadsprojekt, särskilt för att visualisera armeringsjärn och dess iläggningsordning. 

Task Manager tillåter användaren att skapa Gantt-diagram (se figur 19), vilka styr ordningen av 

utplaceringen av armeringsjärn. Task Manager tillåter även att importera och exportera olika 

aktiviteter från andra projektledningsverktyg.   

Kommandot Task Manager hittas under fliken Tools > Task Manager. 

 

 
Figur 19 visar hur ett Gantt-diagram skapas med hjälp av Task manager 

Project Status Visualization 

Denna inbyggda funktion i Tekla använder sig av Gantt-Schemat som genererats i Task Manager. 

Verktyget visualiserar utplaceringen av armeringsjärnen i en tredimensionell graf, vilket innebär att 

användaren kan se statusen på varje individuellt armeringsjärn – huruvida det är: 

1. Utplacerad (grön färg) 
2. Pågående utplacering (gul färg) 
3. Varken utplacerad eller pågående (gråröd transparent färg) 

Om armeringsjärnen inte placeras i rätt ordning kan problem uppstå. Detta gör att verktyget är 

väldigt användbart, särskilt vid komplexa armeringsprojekt. Kommandot Project Status Visualization 

hittas under fliken Tools > Project Status Visualization. (se figur 20) 

 
Figur 20 visar kommandot Project Status Visualization 
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6.3.1 Tekla 5D 

Tekla har inbyggda funktioner som stödjer den femte dimensionen i form av materialförteckningar 

(”Bill of Material”) och möjligheten att skapa flera olika typer av anbudsscenarion. Detta innebär att 

mjukvaran kan koppla 3D-ritningen till leverantörens prislistor och därmed stödja både projektledare 

och konstruktörer då informationen finns tillgänglig på en och samma plats, uppdaterad och 

tillgänglig för alla inblandade. Det finns även möjlighet att få fram volym samt storlek till olika objekt 

med hjälp av kommandot Inquire (se figur 21). Dessa värden kan sammanställas i en lista som går att 

exportera till Excel. I Excel kan det slutliga priset beräknas genom att multiplicera materialkostnader 

till dessa värden. 

 

 
Figur 21 visar genvägen till kommandot Inquire 

6.3.2 Vico Software 5D 

Vico utvecklar 5D-verktyg som kan användas av olika aktörer i ett byggprojekt, t.ex. entreprenörer, 

beställare, projektledare etc. Vicos lösning är integrerad, vilket enligt dem själva ska kunna ge bättre 

kontroll över projektet. Fördelen är att all information finns tillgänglig i ett och samma system i 7 

olika moduler. Modulerna presenteras nedan: 

 

1. Vico Office Client – Tillåter användaren att återanvända 3D-modeller från tidigare projekt.  
 

2. Vico Constructability Manager – Denna modul gör att användaren kan analysera kollisioner 
och fel relaterade till projektet. Fördelen med Vico är att den analyserar kollisionerna i sin 
helhet. Ett exempel på detta är då en balk kolliderar med en pelare – detta genererar endast 
en kollision i Vico. I andra, konkurrerande mjukvaror genereras enligt Vico (Vico 2013) 8 
kollisioner (en för varje polygon).   
 

3. Vico LBS Manager – Möjliggör för användaren att göra mängdavtagningsarbete skilt från 
projektörens arbete. Detta möjliggör platsindelning och klyvning av 3D-modellerna i olika 
etapper och platser. Mjukvaran tillåter även utprovning av olika etapper, vilket kan hjälpa 
användaren att enligt Vico (Vico 2013) hitta den optimala lösningen utifrån projektets 
förutsättningar.  
 

4. Vico Takeoff Manager – Är ett verktyg för att hantera volymer från en 3D-modell. Som 
användare får man möjlighet att korrigera volymer som ligger på fel plats, vilket i andra fall är 
mycket svårt att lyckas genomföra. Volymerna vilka presenteras i Vico Takeoff är direkt 
kopplade till 3D-modellerna i Vico Office Client. (Vico 2013) 
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5. Vico Cost Planner - Ett verktyg som tillåter användaren att integrera 3D-modellen direkt med 
kalkylverktyget. Verktyget är enligt Vico själva ”inspirerat av Microsoft Excel”. (Vico 2013) 

6. Vico Schedule Planner – Ett verktyg som tillåter tidsplanering för olika former av 
byggprojekt, t.ex. hus, broar, vägar samt stadsutveckling. Verktyget är en blandning av de s.k. 
”Best Practices” som finns inom byggbranschen i form av Gantt, CPM, Flowline, samt 
ekonomiska analysverktyg så som kassaflöde. (Vico 2013) 
 

7. Vico Production Controller – Möjliggör uppföljning och inköpsplanering för projektet i fråga. 
Via detta verktyg kan man risksimulera olika situationer för att analysera projektets olika 
typer av risker relaterat till inköp och materialplanering. (Vico 2013) 

 

6.4 Studiebesök Röforsbron, Arboga 

För att få ökad förståelse för hur en BIM-modell kan användas i produktionen har ett studiebesök 

utförts på Röforsbron där en BIM-modell använts under projektering och produktion. En öppen och 

diskussionsbaserad intervju hölls med Skanskas BIM-samordnas Hanna Skånberg under 

studiebesöket. Intervjun baserades på Rödforsbron som i dagsläget byggs med fokus på hur 

produktionen kan nyttja BIM. I kapitel 7 sammanställs resultaten från intervjun i löpande text. 
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7 Resultat av intervju av BIM-samordnare för Röforsbron 

7.1 Allmänt om projektet 

Röforsbron är ursprungligen byggd 1919, den är 63 meter lång och sträcker sig över tre spann. Bron 

är byggd i betong och är klädd i en kappa av granitsten. Bron var i mycket dåligt skick varför 

Trafikverket beslutat att ersätta bron med en replika. I dagsläget är den gamla bron riven, all 

armering är lagd och betongen gjuts för den nya bron. Projektet beräknas vara klart sommaren 2013. 

Entreprenören är Skanska AB och det är konsultföretaget WSP som projekterat bron. Programvaran 

är Tekla valdes av WSP.  

 

Trafikverket valde att upphandla detta som ett BIM-projekt, och projektet kan ses som ett 

utväderingsprojekt för förbifart Stockholm och andra stora investeringar som handlas upp med BIM-

underlag. Anledningen till varför detta projekt lämpar sig bra för ett utvärderingsprojekt är att 

projektet är lagom stort och analysen av projektet kan Trafikverket ta del av inom en relativ kort tid.   

I upphandlingar har inte traditionella krav ställts utan Trafikverket har upprättat 12 

mervärdespunkter. Varje punkt som entreprenören uppfyller ges en behållning i form av pengar.  

Detta har gjorts för att uppmuntra entreprenören att hitta nya lösningar och driva utvecklingen 

framåt.  

7.2 Nyttjande av modellen i produktionsskedet 

 

APD-plan, TA-plan och arbetsberedningar 

Skanska har integrerat APD-planen i modellen. Bland annat har de lyftkranar som använts lagt in med 

tillhörande radie så att man enkelt kan undersöka krockar för lyftkranar.  Vidare har TA-plan 

(skylthänvisningar, avstäningar osv) integrerats i modellen.  

 

Modellen har använts vid upprättande av arbetsberedningar då det är lätt att undersöka och 

analysera risker vid olika arbetsmoment i en 3D-vy. Det är till särskilt stor hjälp för 

underentreprenörer som inte har stor insikt i projektet, genom att studera modellen får dem en 

förståelse för vad som byggs.    

 

3D-armering och utsättning 

Skanska har sett stor nytta av 3D-armering i projektet. Istället för att endast redovisa ett antal snitt i 

2D kan armerarna själva vrida och vända i modellen och skapa sig en uppfattning om hur armeringen 

skall placeras. För mindre erfarna armerare har 3D-armering varit till stor hjälp i projektet. 

Armeringstillverkaren Celsa använder Tekla som verktyg och modellen kunde enkelt leverans till dem 

för armeringstillverkning.  

 

Utsättningen har implementerats i modellen genom att mätingenjören för projektet har placerat ut 

de koordinater som skall utsättas i modellen och dessa har överförts till totalstationen. Vid inmätning 

för relationshandling kan koordinaterna från totalstationen direkt föras in i modellen.   
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Modell istället för 2D-ritningar 

Ett av de mervärden trafikverkets ställt var att använda modellen i produktionen istället för 

traditionella 2D-ritningar. För att underlätta detta fanns två läsplattor att tillgå på bygget. 

 

Relativt tidigt i produktionen upptäcktas att läsplattorna ej var tillräckliga då ej utbredningslinjer för 

armeringsjärn redovisas samt c/c-avståndet framgår ej. Vidare är det svårt att få fram korrekta mått i 

modellen. För att på ett enkelt sätt få fram ovanstående parametrar upprättades 

produktionsanpassade vyer av Skanska. Det innebär att skrämdumpar tas från modellen och 

måtsätts, både i 3D och i 2D.  

 

4D och 5D 

Dels har en traditionell tidplan upprättats av Skanska i Asta Project och dels har en tidplan i Tekla 

gjorts. Det har dock visats sig att Tekla integrerade tidplaneringssprogram inte är tillräckligt utvecklat 

för att enbart använda sig av det.  De tidsaspekter som använts i modellen är att på veckomöterna 

färga de delar i modellen som är klara, försenade och vad som är kvar. Rapporter för mängder har 

integrerats med Skanskas kalkylprogram SPIK. För att det skall fungera problemfritt förutsätts det att 

byggdelarna i modellen innehar rätt koder.  
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8 Analys 

8.1 Val av ritningstyp 

En inledande analys gjordes av de ritningstyper som Tekla har. De ritningstyper som är aktuella för en 

betongbro är general arrangement drawing (GA-ritningar) och Cast-unit drawing då resterande tre 

ritningstyper avser tillverkningsritningar för stål.  

 

I relativt tidigt skede konstaterades det att GA-ritningar lämpar sig bäst för måttritningar av en 

plastgjuten bro och det var denna ritningstyp som vidare analys av ritningsinställningar gjordes. 

 

8.2 Jämförelse 2D-ritning 

En Jämförelse har gjorts mellan 2D-ritningar som genererats i Tekla samt en 2D-ritning som gjorts i 

AutoCad. Ritningen som gjorts i AutoCad är facit för hur ritningen ska se ut då den är ritad enligt 

bygghandlingar 90 och är godkänd av Trafikverket. I figur 22 visas ritningen som generats från Tekla 

och i bilaga 5 finns den befintliga 2D-ritningen som gjorts i AutoCad.  

 

 

 

Figur 22 Visar pålplan som gjorts i Tekla (till vänster) 
jämfört med pålplan som gjorts i Autocad (till höger)   
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I det stora hela liknar ritningarna varandra.  Det har dock upptäckts att vissa delar ej går att 

framställa, dessa presenteras nedan: 

 

Måttexten placeras automatiskt i mitten av måttlinjen, vilket den i regel skall befinna sig. Det kan 

dock hamna mitt på en annan linje vilket den gjort för måttsättning av längden på bottenplattan 

samt vinkeln mellan centrumlinjerna. Vi har inte hittat inställningar för hur måttexten ska placeras i 

förhållande till måttlinjen. Vinkeln mellan centrumlinjerna ska visas i gon, i Tekla finns det inte som 

alternativ vid vinkelmåttsättning utan visas därmed i grader.  

 

Linjerna som generats automatiskt är är materiallinjer. Det vill säga, i denna ritning, linjer för 

bottenplattan, pålar samt pelare. Dessa kan, som beskrivs i genomförandet, generas med rätt linjetyp 

genom att ställa in filter för dem. Detta förutsätter dock att de namngivits rätt. Centrumlinjer har 

således ritats manuellt. Linjekaraktäerna är detsamma för båda ritningarna, dock skiljer sig utseendet 

på linjerna. I bygghandlingar 90 framgår det dock inte hur en de olika linjekarakäterna ska se ut (till 

exempel framgår det inte hur långa linjer en punktstreckad linje ska ha) och därför torde Teklas 

linjetyper godkännas.  

 

I genomförandet beskrivs hur bredder på linjer ställs in vid utskrift. I BH90 framgår det att 0,18, 0,35, 

0,7 används. I inställningar för vilken för linjebredderna kan dock endast heltal skrivas vilket innebär 

att 0,2, 0,4 och 0,8 använts i rintingarna som framställts.  

 

8.3 Ritningsinställningar 

Målet med denna studie är bland annat att hitta inställningar för ett effektivt ritningsframtagande. 

De inställningar som skapats kan dock vidareutvecklas. Ett exempel är att skapa filter som gör att 

olika byggdelar redovisas med olika linjetyper i plan och sektion. Enligt bygghandlingar 90 skall 

punktstreckad linje användas om byggdelen är belägen hitom och synligt och heldragen används om 

byggdelen är bortom och synligt. I kap 6 beskrivs hur vi skapat en viss typ av linjekaraktär utifrån 

namn på byggdelen, till exempel har pelare fått namnet ”cop” och enligt ett filter som skapats 

redovisas den med punktstreckad linje i ritningen. Detta gäller dock bara i plan då pelaren är belägen 

hitom och synligt. I sektionsritningen skall pelaren redovisas med heldragen linje då pelaren är 

bortom och synlig. En lösning på denna problematik är att skapa inställningar för filter och 

namnsättningar så byggdelar redovisas korrekt i olika vyer.  

 

Som nämnts tidigare kan ej globala koordinater användas vid projektering i Tekla. Vid skapande av 

listor för exempelvis koordinater för pålar utifrån modellen redovisas lokala koordinater.  Skillnaden 

mellan globala koordinater och lokala koordinater är dock konstant (i kapitel 6.1.1 förklaras 

koordinathanteringen), det kan därför läggas in ett villkor för hur Teklas koordinater förhåller sig till 

de globala koordinaterna. Detta har dock inte gjorts i denna studie utan ovanstående resonemangs 

är ett förtydligande att det går att redovisa koordinater i annat koordinatsystem än det som används 

i Tekla.   

8.4 Jämförelse mellan Vico & Tekla  

Vico Software och Teklas funktioner har i denna studie jämförts. Nedan diskuteras Teklas och Vico 

softwares fördelar och begränsningar. Man ska dock poängtera att dessa mjukvaror inte alltid är 
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jämförbara eftersom Teklas mjukvara i huvudsak utgörs i form av ett ritningsprogram, medan Vico 

software fokuserar på estimeringar av byggprojektets olika faser.  

 

8.4.1 Vico Software  

 

Fördelar  

Vico Software har flera styrkor, b.la. när det gäller dess kärnfunktionalitet: tidsplanering och 

kalkylering. Ett exempel på detta är att det i Vico går att använda 3D-modellens geometri, och 

därigenom visualisera olika etapper i byggfasen, samt presentera kalkyler för djupare analys.  

Visualiseringen gör att man som användaren kan hitta kollisioner i byggprocessens olika etapper. 

Detta genom att skapa rapporter som presenterar denna typ av data. 

 

Vico Softwares ger möjligheten att platsindela modellen utan att påverka original 3D-modellen och 

därigenom ta fram volymer för olika syften. Projektörer behöver oftast dela in olika byggmaterial i 

olika indelningar vid mängdning. Projektören behöver kanske ha en indelning för stommen och en för 

stomkompletteringen ända ner på rumsnivå för att kunna mängda dessa på ett enklare sätt för olika 

ändamål vid ett bostadprojektering exempelvis, dessa indelningar går att skapa med hjälp av Vico på 

ett relativt enkelt sätt utan att påverka original 3D-modellen. Man kan även rapportera och följa upp 

olika discipliner, vilket, i kombination med möjligheten att tilldela ägare av olika problem, gör att 

man som användare relativt enkelt kan kategorisera information i ett byggprojekt. 

 

Vico Software är oberoende av olika filformat då den analyserar geometrin i modellen. Detta gör 

även att man kan lägga till ny information till den befintliga 3D-modellen manuellt.  

 
Begränsningar  

Vico har även en del svagheter. Trots att mjukvaran är väldigt komplett, saknas den grundläggande 

3D-modelleringen i Vico Software. Därav krävs det alltid ett annat, externt 3D-modelleringsprogram 

för att arbeta i Vico Software.  

 
Vico erbjuder en stor funktionalitet för dess användare, detta kräver dock en större kompetens hos 

personalen än andra BIM-program på grund av programmets komplexitet. Därav kan man tänka sig 

att det krävs en längre upplärningstid för att som användare kunna dra nytta av Vico Softwares olika 

moduler.  

 

8.4.2 Tekla    

 

Fördelar 

Som helhet är Tekla en mjukvara som är enklare att använda då den inte består av flera olika 

moduler. Den tillåter användaren att konstruera 3D-modeller i programmet samtidigt som 

användaren har tillgång till estimeringsfunktioner i form av inbyggda verktyg. Med dessa verktyg kan 

användaren till exempel skapa tidsplaner vilket underlättar planeringen av ett stort byggprojekt. 

Detta gör att de grundläggande funktionerna finns på plats och är enkla att få tillgång till.  

 

 



 
 

38 
 

 

Begränsningar  

Tekla tillåter ej användaren att dela upp modellen för mängdning utan den presenteras i ett stycke. 

Detta innebär t.ex. att en bro presenteras som en mängd i Tekla, denna mängd går då inte att dela 

upp. Detta kan vara användbart när man vill analysera bron vidare, t.ex. då man vill få ut volymer för 

formsättningen av en pelare i en bro.  

Arbetet för detta försvåras, och det finns en risk för att mängdningen blir felaktig för just 

formsättningen, då man i detta scenario inte behöver mängden för hela pelaren.  

 

Teklas inbyggda funktion för visualisering av tid har visat sig vara krångligt att använda och kräver 

dessutom att projektören har modellerat och namngett modeller på ett korrekt sätt. Detta ställer en 

del krav på arbetssättet inom Tekla.  

 

Tekla är inte helt kompatibelt med andra ritningsprogram. Det finns möjligheten att konvertera 

filformatet till ett s.k. ifc-format. Dock är detta inte problemfritt eftersom att man ofta riskerar att gå 

miste om viktig information från originalritningen vid konverteringen.  
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9 Slutsatser 

9.1 Vinster i projektering 

Att direkt i modellen skapa ritningar där inställningarna är anpassade för BH90 torde spara tid. Att 

först modellera i 3D och sedan exportera ritningarna till AutoCad skapar dubbelarbete och ändringar 

som görs i modellen slår ej igenom i 2D-ritningen.  

 

På sikt kan tid sparas vid införande av BIM-projektering som arbetssätt. Initialt kräver dock 

övergången en betydande del vidareutveckling av personal. Vi tror även att för varje projekt som 

BIM-projekteras kommer projektörer vinna tid då nya inställningar och komponenter skapas vilka kan 

användas i senare projekt. Det är därför viktigt att inställningar och komponenter sparas och 

namnges på ett enhetligt sätt så projektörer lätt kan ta del av informationen i senare projekt.   

 

Den personliga attityden till att införas BIM-projektering som arbetssätt vid broprojektering har 

upplevts variera. Vissa projektörer är villiga att ändra arbetssätt medan andra är mer reserverade och 

har svårt att se fördelarna med 3D-modellering. En lösning till detta skulle kunna vara att projektörer 

med mer positiv inställning till BIM-projektering börjar projektera och löser de initiala problemen. 

 

9.2 Vinster i produktionen  

Användandet av en BIM-modell i produktionen är enligt studien till stor nytta. De mervärden som 

verkar vara till störst vikt är presentationshjälpen, underentreprenören som inte alltid är insatta i ett 

projekt kan lätt skapa sig en bild om bland annat projektets omfattning.  För betongbroar som består 

av mycket armering är det till stor nytta att visualisera armeringen i 3D. Att enbart använda sig av en 

modell i läsplattor på bygget verkar dock inte fungera. I Röforsprojektet som behandlats i studien var 

tanken att läsplattorna var det enda som fanns att tillgå för byggandet till en början. Det visade sig 

dock snabbt att det fanns vissa brister som gjorde att modellen var otillräcklig, som tidigare nämnts 

löstes detta genom produktionsanpassade vyer som fysiskt skrivits ut. Att kombinera framtida 3D-

modeller med av entreprenören utskrivna arbetsritningar i 2D och 3D med nödvändig måttsättning 

torde vara en lämplig väg att gå.   

9.3 Reflektioner kring Tekla   

 

System 

Först och främst har Tekla varit ett lättanvänt program, med andra ord har programmet visat sig ha 

ett bra gränssnitt, det har enligt oss varit relativt enkelt att som nya användare sätta sig in i 

programmets olika funktioner, med stöd från Teklas webbaserade manualer.  

Tekla är, för den avancerade användaren, en väldigt anpassningsbar mjukvara, då programmet har 

ett öppet API, vilket gör det möjligt att programmera egna funktioner i programmet. Detta kräver 

dock goda programmeringskunskaper, vilket, den genomsnittlige användaren kanske ej besitter.   
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Användning i praktiken 

Det har visat sig finns många användningsområden för Tekla, med andra ord kan man tänka sig att 

använda mjukvaran i många typer av byggprojekt. Vi har kommit fram till att Tekla Structrues är 

svårare att använda för broprojektering, medan det inom hus- och komplexa industriprojekt går att 

använda i större utsträckning. Problemet med broprojektering är att det i Tekla är relativt svårt att 

rita komplexa geometriformer som är krökta. Det går bra att rita raka linjer oavsett komplexitet, men 

problematik uppstår vid krökta linjer. Således passar Tekla bättre inom husprojektering, just av 

anledningen att det ej tillämpas krökta linjer inom hus/industribyggnation.  

 

Ritningsteknik 

Teklas ritningshantering ger användaren stora möjligheter att göra manuella inställningar. Detta är 

dock inte enbart positivt, eftersom att inställningarna i praktiken är komplicerade att genomföra.  

Detta gäller både sett till gränssnitt och anpassningsbarhet till branchstandard, vilket har beskrivits i 

kapitel 8. Sammanfattningsvis krävs det ur denna synvinkel ett användarvänligare arbetssätt gällande 

programmets inställningar. Det ska påpekas att ovanstående tankar kommer från vana användare 

som intervjuats i studien. För en nybörjare är det således ännu svårare att sätta sig in i dessa 

inställningar gällande ritningshanering.  

 

4D och 5D 

Gällande tid och ekonomi så finns det inbyggda funktioner i Tekla som redan beskrivits i kap 6.3. 

Dessa funktioner är dock inte helt fulländade och inte är speciellt konkurrerande med program som 

är inriktade mot dessa ändamål dvs. tid och ekonomi. Återigen bör det nämnas att även inställningar 

för dessa funktioner är rätt så komplicerade och detta kan vara anledningen till att de inte används i 

något större sträckning baserad på intervjuer som gjorts med Tekla-användare 

Under Skanskas projekt Röforsbron”, har företaget Skanska valt att inte använda sig av Tekla 

Structures när det gäller just tid och ekonomi. Detta kan tyda på att Tekla inte har en tillräckligt 

omfattande funktionalitet för att stödja 4D och 5D-processer. Enligt den analys som presenteras i 

avsnitt 8.4, har den konkurrerande mjukvaran Vico Software vissa fördelar när det gäller tid och 

ekonomi, där det exempelvis möjliggörs platsindelning av modellen, något som förenklar 

mängdningsarbetet. Här har Tekla visat sig ha vissa brister, vilket tidigare har påpekats.  

 

För att Tekla ska kunna vara ett bra alternativ till t.ex. Vico Software, krävs här en förbättrad 

funktionalitet i Tekla, där just 4D och 5D bör vara prioriterade områden. Teklas moderbolag Trimble 

har nyligen köpt upp Vico Software, detta skulle i framtiden kunna betyda att man drar fördel av 

mjukvarornas styrkor i en integration. Detta skulle förmodligen båda mjukvarorna dra nytta av – 

detta kan dock medföra vissa problem, till exempel att mjukvarorna blir än mer kostsamma än vad 

de är i dagsläget. 
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10 Vidareutveckling 

De resultat som påvisas i denna studie är att måttritningar som följer branschens krav kan tas ur en 

3D-modell. Det har också visats att genom att skapa inställningar för ritningens utseende kan 

ritningsredovisning effektiviseras. Detta är dock endast en grund för vidareutveckling av en 

effektivare ritningsredovisning. Nedan följer specifika exempel på hur vidareutveckling kan ske: 

 

 Mer djupgående analys av ritningsframtagning som fokuserar på hur manuell hantering av 
ritningar kan minskas.  

 

 Effektivisering av modellering i form av skapande av komponenter som är återkommande i 
flera projekt.  

 

 Analys av hur modellen ska numreras och namnges för att den ska kunna användas i 
produktionen. 

 

 Analys om hur beräkningsprogram kan integreras i en 3D-modell. 
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Bilaga 1  

 

 

Intervju med Dennis Berghäll, Vico Software (2013-05-07) 

 

Skulle du kunna berätta lite mer om ert företag? 

Vico software är ett företag som består av 96 medarbetare i hela världen. I Sverige har Vico sitt fäste 

i Solna och består idag av fem medarbetare. Vico tillhandahåller mjukvaror och tjänster till olika 

byggföretag och hjälper dem att integrera och återanvända 3D-modeller för mängdning, tidplanering 

samt kalkylering.  

 

Skulle du kunna berätta lite mer om era produkter de olika modulerna? 

I Vico Office arbetar man med olika moduler. Det finns totalt 8 st moduler. Man kan säga att varje 

modul är ett eget program. Det är det här som är intelligensen i Vico att man har integrerat 8 olika 

program i ett system. Alla dessa system jobbar mot samma databas som kallas för Vico Office. Man 

har delat upp dessa i olika moduler för att underlätta för användare att förstå hur hela systemet 

fungerar.  

 

Vico Office, denna modul är kärnan i Vico Office och krävs för att man ska kunna använda de övriga 

modulerna, med hjälp av denna modul kan man navigera i modellen samt filtrera olika objekt i 

modellen. Med hjälp av Vico Constructability Manager kan man göra kollisionskontroller utifrån ett 

5D-perspektiv.     

 

Med hjälp av Vico LBS manager och Vico Takeoff kan man klyva 3D-modellen i olika delar och göra 

plats/lägesindelning av 3D-modellen och på så sätt göra en mer noggrannare och bättre 

mängdavtagning. Med hjälp av dessa moduler kan man fördela mängderna i en plats/lägesindelad 

kalkyl om man önskar det. 

 

VicoOffice erbjuder också mer visuella kalkyler med Vico Cost Planner som låter projektören att 

integrera 3D-modellen direkt i ens kalkylverktyg. Man kan även markera byggdelar och 

produktionsresultat och direkt se var dessa finns i 3D-modellen. 

Vico Schedule Planner möjliggör att man på ett enkelt sätt kan analysera, visualisera och optimera 

tidplanerna.  

Vico production controller låter en att göra automatiska prognoser i matrixrutor, det går även att 

skapa noggranna inköpsplaneringar. Det finns även ett inbyggt program i Vico production controller 

som kallas för Monte Carlo som kan simulera upp till 1500 olika situationer och scenarier och littrera 

fram ett resultat som kan hjälpa entreprenören att hitta eventuella risker i projektet.   

 

Vilka program är Vico kompatibla med? 

Vico är kompatibel och har stöd för de flesta 3D-modellerings program som finns tillgängligt på 

marknaden idag som Tekla, Archicad, Revit, Sketch Up och har även nyligen fått Magicad att fungera 

och kan köra 5D samordning inom installationsteknik.  

 



 
 

 

Hur ser du på BIM-projekteringen gentemot det gamla sättet att jobba? Fördelar/Nackdelar? 

Med hjälp av BIM har projekteringsprocessen förenklats avsevärt jämfört med det gamla sättet att 

jobba på. Idag hanterar man informationen på ett helt annat sätt än vad vi gjorde förut. Med hjälp av 

BIM-projekteringen sparar man både tid och pengar. Svagheten är nog att alla byggföretag inte ligger 

på samma nivå när det gäller användningen av BIM. Det finns vissa företag som har kommit ganska 

långt när det gäller BIM-projektering samtidigt finns det andra företag (oftast mindre 

underentreprenörer) som inte är där än och detta kan försvåra BIM-projekteringen då kärnan i BIM 

är samarbete mellan olika discipliner i ett byggprojekt.  

Det tar nog lite tid att få fler aktörer att inom byggbranschen att förstå nyttan med 5D-BIM.  

 

Problem med dagens arbetsprocess och metodik? 

Problemet med dagens arbetsprocess är man måste få in kalkyldelen i ett tidigare skede, det är inte 

så vanligt att man gör en kalkyl på ett projekt innan systemhandlingarna är klara. Med hjälp av Vico 

kan denna process ske i tidigare skede. Ett annat problem är att det inte finns en gemensam 

standardisering av benämningen av olika byggdelar. Detta skulle underlätta kopplingen mellan 3D-

modellen och kalkylen då dessa informationer ligger statiskt och kan användas i alla nästkommande 

projekt. 

 

Vad är nyttan med Vico Office?  

Nyttan med Vico är att man underlättar arbetsprocessen för alla inblandade partner i ett projekt och 

på så sätt kan minimera eventuella risker samt drar ner kostnaderna för byggprojektet. 

 

Vad blir effektivare med Vico Office?  

Tidplanen och projektets ekonomi optimeras och effektiveras med hjälp av Vico Office. 

 

Hur är det att leverera 3D modeller för 5D BIM? 

Det gäller att man modellerar 3D-modellen på ett korrekt sätt och ha ett modelleringstänk. Att man 

följer de strukturer som finns gällande namngivning av olika objekt. Då det inte finns en svensk 

standard idag när det gäller hur man namnger olika 3D-objekt i en 3D-modell så är det jätte viktigt att 

man i ett tidigt skede kommer överens om ett system som alla inblandade partner i projektet följer. 

Det är viktigt att utgå ifrån olika byggdelar när man modulerar samt att man har en förståelse för att 

byggdelarna i sig är olika. Dessa kommer till användning när man till exempel ska beräkna formen för 

en formsättningen för en bro då olika delar av bron har olika geometri trots att de är uppbyggda av 

samma material till exempel betong och måste filtreras och sorteras efter geometrin för att man ska 

kunna beräkna formsättningen. Det här visar ju hur viktigt det är att man som projektör har ett 

modelleringstänk när man modellerar en 3D-modell och namnger och separerar de olika byggdelarna 

på ett korrekt sätt.  

 

Det här kommer att vara en inlärningsperiod för projektörer att komma in på tankesättet när man 

sitter och projekterar att man separerar på olika byggdelar utifrån hur byggdelen ser ut och inte bara 

vad den är byggd av.  

  

 

 

 



 
 

 

Hur kan Vico hjälpa projektören? 

Vico kan hjälpa projektörer med kompetensutvecklingen gällande 3D-modellering då vi har väldigt 

goda relationer och samarbete med bland annat Graphispft Sverige som distriburerar Archicad på 

svenska marknaden samt företaget AEC som är experter inom Autodesk produkter. 

 

Vad skall projektören tänka på gällande 3D-modellering för 5D BIM? 

Det är enormt viktigt att projektören har rätt kompetens och vet exakt hur man ska bygga upp en 3D-

modell och utforma den samt veta vad modellen skall innehålla för information. En annan sak som är 

jätte viktigt att varje objekt i en 3D-modell skall ha ett namn och ett logiskt id. Det finns olika 

principer på hur man ska littera saker och därför är det jätte viktigt att alla inblandade partner i ett 

projekt kommer överens om sådant system. En annan sak som har visat sig att vara viktigt för 

projektören är vilken detaljnivå 3D-modellen skall ha vid leverans.  

 

Hur kan Vico hjälpa entreprenören?  

Med hjälp av Vico office unika system underlättas arbetet för entreprenörer då entreprenören har 

möjlighet att använda sig av 3D-modellen för mängdning, kalkylering och tidsplanering och på så sätt 

prissätta och tidsätta projektet på ett korrekt sätt. Detta leder till att entreprenören lämnar ett 

bättre anbud. Med hjälp av Vico skapas gynnsammare förutsättningar för entreprenören att 

presentera sitt koncept för beställaren på ett bättre sätt. Som entreprenör har man även möjlighet 

att skapa APD-plan i 3D-moodellen och med hjälp av det optimera byggplatsen virtuellt. 

 

Vad skall entreprenören tänka på gällande 3D-modellering för 5D BIM? 

Man ska som entreprenör ta till sig den nya tekniken och nya processer och anpassa sig efter dem. 

Det är viktigt att de inblandade i projektet utbildas och lära sig hur man använder sig av tekniken i ett 

större byggprojekt.  

 

Hur hanteras 3D modellen? 

Vico använder sig endast av geometrin samt parametrar som namn och id från 3D-modellen och 

utifrån geometrin kopplas algoritmer in som beräknar mängderna. Dessa algoritmer som finns i Vico 

är betydligt noggrannare och har vidareutvecklats under alla årets lopp jämfört med liknande 

algoritm som finns inbyggda i 3D-modelleringsprogram då dessa program inte är framtagna för att 

generera mängder.  

 

Tekla har inbyggda tilläggsprogram för mängdavtagning och skapandet flödesschema, vilka 

fördelar har Vicosoftware jämfört med Teklas inbyggda funktioner? 

Det har visat sig att Teklas integrerade tidsplaneringsprogram är inte tillräckligt bra för att användas i 

stora och komplexa projekt. Fördelen med Vicos tidsplaneringsprogram är att den har intelligensen 

att skapa upp till 1500 olika scenarion och jämföra dem och på så sätt generera ett mycket mer 

pålitligt tidsschema.   

 

Ni använder er oftast av begreppet produktionsoptimering, finns det några studier från verkliga 

projekt som visar att man har lyckats med produktionsoptimeringen?  

Ja det har gjorts studier i USA som visar att man kan optimera och göra besparingar i form av tid och 

pengar. Man har jämfört två likartade sjukhusbyggen i Louisiana där man i ena projektet har använt 



 
 

 

sig av 5D-BIM med hjälp av Vico Software. Det har visat sig att man kunde göra en besparing upp till 

15 % i den totala byggkostnaden med hjälp av 5D-optimering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Bilaga 2 

Intervju med Emil Sandholm, Roger Hagström och Kristoffer Osnes (2013-05-20) 

  

  

1. Hur länge har du jobbat med 3D-modellering och Tekla? 
Emil: Jag har jobbat med Tekla i sex år.  

Roger: Jag har jobbat med Tekla sedan 2001.  

 

2. Har du använt andra 3D-program än Tekla?  
Emil: Nej, jag har endast jobbat med Tekla. 

Roger: Ja, jag har jobbat lite med Revit oh ADT. 

 

3. Vilka fördelar/nackdelar ser du med dessa program om du ska jämföra dem med Tekla? 
Roger: Programmet ADT var rätt så uselt så det kan man inte ens jämföra med Tekla. 
Fördelarna som jag ser med Tekla är just numreringsfunktionen som man som projektör 
saknar hos de andra programmen samt att man kan skapa tillverkningsritningar. En annan 
fördel är att i Tekla kan flera användare jobba med samma modell samtidigt. Detta kan inte 
göras med Revit till exempel då användaren låser objektet som han eller hon jobbar med 
genom att klicka på den. 
Nackdelen är att det är svårt att skapa och hantera svåra geometrier. 
 

4. Vilka skulle du säga är det viktigaste att tänka på när man modellerar med Tekla?  
Emil: Att man som användare jobbar på ett strukturerat sätt och följer företagets 
arbetsmetodik och märkningsscheman.   
 

5. Hur är samarbetet med de andra discipliner(A,V,E osv…) när ni jobbar enligt BIM-
modellen?  
Emil: Med tanke på Tekla hanterar olika filformat så är det oftast inga problem att samarbeta 
med olika discipliner men det har varit lite problem med Arkitekter då de brukar använda sig 
av programmet Revit. Problemet är att Tekla 2013 inte stödjer DWG-format vilket skapar 
problem vid samarbete med discipliner där Revit används.  
 

6. Märker ni att intresset har ökat hos beställarna? 
Emil: Ja, det känns som att de börjar få upp ögonen nu för hur de kan utnyttja 3D-modellen 
mer och mer. Det är dock viktigt att poängtera att man inom hus och industri sidan har 
kommit mycket längre än anläggning och bro sidan.  
 

7. Vad mer kan göras för att öka intresset hos beställarna och entreprenörer? Ska regeringen 
ta tag i frågan och ställa krav på beställarna? 
Kristoffer: Att beställaren ställer krav på projektörerna. Det har de redan börjat med, jag tror 
att det här kan sätta fart på 3D-modelleringen med 2D-ritningar inom anläggningsbranschen 
då vi inom anläggning har ett annat granskningssystem. Det finns inget granskningssystem 
för 3D-modeller idag som är tillfredställande och så länge ett sådant system saknas så måste 
2D-ritningar finnas. 
 

8. Använder ni bara Tekla Structures för att framställa ritningar eller använder ni andra 
program för att finjustera dessa? 
Emil: Nej vi avnänder oss av Autocad parallellt just nu. Vi strävar efter att gå ifrån det förstås. 



 
 

 

Det beror lite på beställarens krav också, i vissa projekt har beställare som krav att alla filer 
ska levereras som DWG till exempel, då är det svårt att inte använda sig av Autocad.   

9. Är det svårt att debitera beställaren för alla dessa finjusteringar och handpåläggningar som 
man som projektör måste göra för att få fram ritningar som motsvarar betällarens krav?  
Kristoffer: Nej det tycker jag inte. När de väl gör en förfrågan så förklara vi oftast vad det 

innebär att arbeta med 3D-modeller och dess ritningshantering och att detta kan medföra 

lite extra kostnader. De flesta beställare har förståelse för det.  

 

10. Hur är det att koppla in beräkningsprogram till Tekla?  
Roger: Det har vi testat. Men problemet är att för att man ska kunna koppla dessa program 
till Tekla spå måste man modellera på ett helt annat sätt som vi inte är vana vid. Därför 
använder vi oss av externa beräkningsprogram som Robot och liknande. 
   

11. Använder ni Tekla Structures inbyggda funktioner för att koppla in Tid (task manager) och 
Kalkyl(mängdning)?(4D och 5D)  
Roger: nej det gör vi inte. För mängdning så använder vi oss av traditionella rapporter.  

 

12. Vilka problem ser du med dessa? Om nej, varför inte? 
Roger: De är inte helt fulländade än. De är dessutom rätt så komplicerade att använda. Det 
finns massor som kan förbättras innan man som projektör kan börja använda dessa i skarpt 
läge.  
 

13. Har ni några på företaget som sitter skapar egna komponenter? 
Roger: vi gör en massa enkla projektanpassade modeller på Sverige-nivå som alla inom 
Ramböll Sverige kan ta del av. 
 

14. Finns det några barnsjukdomar i programmet? Vad kan förbättras? 
Roger: det finns inga regelrätta fel i programmet utan det är bara det att det kanske inte 
alltid fungerar som den borde ibland. Dessa brister finns i de flesta 3D-modelleringsprogram, 
oftast så löser man dessa problem med lite workaround.  
Det finns vissa problem som Tekla på ett enkelt sätt kan åtgärda när det gäller 

ritningshanteringen så att det ska bli lättare för användarna att skapa ritningar som följer 

branschens standarder men de verkar inte vara intresserade av att fixa dessa problem.  

Sedan finns det problem enligt de som granskar ritningarna som i själva verket inte är något 

problem. Till exempel syns vissa linjer när man skapar en armeringsritning då Tekla skapar 

ritningen ur 3D-modellen som inte har synts tidigare i 2D-ritningar då man använde sig av 

Autocad och inte kunde redovisa dessa linjer men dessa linjer finns i verkligheten och enligt 

mig är det bara bra att redovisas på ett korrekt sätt. 

 

15. Tekla har ett väldigt öppet API? Vilka fördelar/nackdelar ser du med?  
Emil: ja det är väldigt bra men problemet är att man som användare måste kunna 
programmera för att kunna utnyttja dessa, och det är inte alla som har de kunskaperna. 
 

16. Hur brukar ni utbilda nya Tekla användare här på Ramböll? 
Roger: Vi brukar skicka dem till en introduktionskurs hos Tekla i Västerås så att de ska 
bekanta sig lite mer med programmet men det bästa sättet att lära sig programmet är att 
sitta och projektera riktiga projekt med hjälp av en handledare på företaget.    
 



 
 

 

17. Använder ni er av multi-user funktionen? 
Ja det gör vi, dock endast inom Ramböll. Då vi har olika avdelningar i landet som är experter 
inom olika områden och dessa avdelningar jobbar oftast med samma modell med hjälp av 
Teklas multi-user funktionen. Denna funktion fungerar väldigt bra så länge den används inom 
företaget men vi skulle aldrig kunna blanda in andra företag i vår data-miljö då det finns 
massa med intellektuella egendomar gällande 3D-modellering som vi inte vill dela med oss. 
  

18. Vad tror om framtiden och 3D-modellering? Tror du att 2D kommer att försvinna helt? 
Roger: Jag tror inte att 2D kommer att försvinna helt. Det finns vissa saker som man inte kan 
redovisa med 3D som svåra byggdetaljer.  
Emil: Eventuellt förvinner vissa ritningstyper till exempel montageritningar. Det kan till och 

med bli så att tillverkningsritningar kan komma att försvinna då man kan redovisa dessa med 

hjälp av en IFC-fil. Med det gäller att ha en bra och informativ 3D-modell för att den ska 

kunna ersätta vissa ritningsyper.   

 

19. Har mycket tid sparar ni med hjälp av BIM?  
Om alla inblandade jobbar enligt arbetsmetodiken som finns och följer märkningsscheman 

som vi har så kan vi spara en hel del.  

 

20. Använder ni er av 3D-scanning?  
Kristoffer: Ja vi har precis börjat med det. Vi scannar för närvarande en bro i Stockholm som 

vi ska byta betongfarbanan på. Detta kan man sedan koppla till Tekla i form av punktmoln.   
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