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Sammanfattning 
Med högre teknologi och framsteg inom datormjukvara har det kommit fram flera olika 

alternativ som hjälpmedel vid broprojektering. Att ta reda på produkternas olika egenskaper 

och styrkor har blivit viktigt för att välja det program som är mest lämpligt för ett specifikt 

ändamål. 

Målet med denna undersökning är att analysera tre olika program: Tekla Structures, Revit 

2013 och Rhinoceros. Det programmet som huvudsakligen används vid broprojektering idag 

är Tekla och Rhino, därför är det extra intressant med en analys av Revit 2013. Analyseringen 

skall sammanställas till en kvalitetsbedömning av respektive program samt analysen skall visa 

möjligheterna för interoperabilitet.  

Följande punkter som analyseras för att göra en kvalitetsbedömning av programmen: 

 Smidighet 

 Detaljarbete 

 Inlärningskurva 

 Lättförståeligt 

 Tydliga menyer 

 Inställningsmöjligheter 

 Presentationsmöjligheter 

Undersökningen utförs genom ett tidigare broprojekt från satsningen ”BanaVäg i Väst” skapa 

3D modeller från ritningar av bron och analysera programmens olika egenskaper samt 

interoperabilitetsmöjligheter. 

Undersökningen visade resultat på de egenskaper respektive program utförde bäst. Den visade 

resultat på att dessa tre program kan samverka genom bland annat skapa IFC-filer av 3D 

modellen. 

Slutsatsen blev av undersökning att Tekla var enklare vid detaljarbetet av modelleringen, 

Revit enklare för att skapa ritningar av bron och Rhinoceros enklast vid de tillfällen beställare 

enbart önskar en presentation av bromodellen. 
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Abstract 
With increasing technology and advances in computer software, it has come up several options for 

bridge projecting. To find out the various product qualities and strengths has become important to 

choose the program that is most appropriate for a specific purpose. 

The goal of this study is to analyze three different programs: Tekla Structures, Revit 2013 and 

Rhinoceros. The program, which is mainly used in bridge projecting today by WSP Bridgetechnology 

is Tekla and Rhino, therefore it is undoubtedly interesting with an analysis of Revit 2013. The analysis 

will be compiled into a quality evaluation of each program and the analysis should demonstrate the 

potential for interoperability. 

The following points are to be analyzed to make the quality evaluation of each program: 

• Flexibility 

• Detail Work 

• Learning Curve 

• Understandable 

• Clear menus 

• Adjustments 

• Presentation capabilities 

The survey is conducted through a previous bridge projects from the initiative”BanaVäg in Väst”  by 

creating 3D models from drawings of the bridge and analyze the programs different characteristics and 

capabilities. 

The study showed results on the properties each software performed best. The results showed that 

these three programs can interact through creating IFC files of the 3D model. 

It was concluded by the study that Tekla was easier at the detail work of modeling, Revit easier to 

create drawings of the bridge and Rhinoceros easiest at times clients just want a presentation of the 

bridge model.  
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Förkortningar 

DPI – Dots per inch, punkter per ca 2,5 cm. 

3D – 3 Dimensionell 

2D – 2 Dimensionell 

IFC – Industry Foundation Class 

DWG – Filformat för CAD –modeller 

Tekla – Tekla structures, modelleringsprogram 

Revit – Revit 2013, modelleringsprogram 

Rhino – Rhinocers, friformsmodellering  
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1. Inledning 
Idén med att skriva ett examensarbete om optimering av 3D-modelleringsprogram kommer 

ifrån avdelningen inom broteknik på WSP Karlstad. När de får ett projekt har de ett flertal 

olika program att välja på för att skapa en 3D-modell i deras projekteringsarbete, bl.a Tekla 

Structures, Revit 2013, Rhinoceros osv. Idag arbetar de främst med Tekla Structures och 

Rhinoceros. Hos WSP finns ett intresse att utföra projektering så effektivt som möjligt för att 

spara tid och underlätta arbetet för projektörerna. Idén med examensarbetet är således att 

analysera de olika programmen och analyser möjligheterna för ett arbetsflöde för 

projektörerna. 

Referensprojektet för att skapa en modell av för att göra analyser är ’bron över E45 vid 

Älvängen Syd’. Bron är en balkbro i två spann med indelningen 28,6 m och 25,9 m och den 

totala brolängden på ca 66,4 m. Brobredden är 12,0 m med plats för 2 körbanor samt en bana 

för gång och cykeltrafik. 

Det här broprojektet är en del av projektet Bana Väg i Väst. Målet med det projektet är att öka 

framkomligheten och säkerheten på sträckan. Bron över E45 vid Älvängen Syd ingår i 

etappen mellan Nol-Älvängen där utöver bron skall även 6 km fyrfältsväg, dubbelspår, 1 ny 

pendeltågsstation, 2 till broar och 3 nya gång/cykelportar byggas. [20] [21] 

 

  
Figur 1: 3D bild av bron över E45 Älvängen Syd  
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1.1 Syfte 

Undersöka möjligheten för att effektivisera modelleringen vid broprojekt genom att 

använda olika program för 3D modellering samt analysera programmens olika 

egenskaper. 

 

1.2 Mål 

Utifrån ett befintligt projekt skapa en 3D modell och ta fram en optimering av de olika 

moduleringsprogrammen: Revit 2013, Tekla Structures 19, RhinoCeros. 

Mål som ska uppnås: 

 

 Förklara vilken del i projekteringsarbetet de olika programmen utför effektivast. 

 Med en standard metod jämföra olika faktorer i ett poängsystem för att ta reda på 

vilket av programmen utför 3D modelleringen bäst. 

 Kan programmen exportera en modell in till ett annat program och modellen 

stannar kvar utan några automatiska ändringar? 

 Jämföra utformingen av armering. 

 

1.3 Avgränsningar 

Största fokus kommer ligga på analysen om vad de olika programmen enklast utför för att 

kunna skapa ett effektivt arbetsflöde. Av de tre programmen kommer Tekla och  Revit  

prioriteras med anledning att Revit är ett stort och modernt program som har många 

funktioner och flera aktörer väljer att använda det här verktyget eftersom WSP inte 

använder det idag på avdelningen för broteknik är de extra intresserade av Revit. Tekla 

Structures och Rhinoceros är två program som används idag på broteknik. Efter mer 

erfarenhet hur de olika programmen fungerar har de fått idén att det måste finnas utrymme 

för att effektivisera arbetsflödet genom t.ex. att göra olika moment i flera program för att 

utföra en uppgift snabbare.  

 

Analysen kommer baseras på en allmän analys och recension av de olika programmen 

samt dessa faktorer: 

 Modelleringsmetod/Arbetsmetod 

 Fördelar och nackdelar 

 Funktioner 

 Inlärningskurva 

 Support  
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1.4 Metod 

Med ritningar från bron över E45 Älvängen Syd som ingår i BanaVäg i Väst projektet.  

Ritningar av vyer som ingår: 

Elevationsvyer [B3] 

Planvyer [B3] 

Sektionsvyer [B1] [B2] 

Detaljvyer [B4] 

 

För att kunna skapa modellen får jag tillgång till en av WSP’s datorer och ett eget kontor 

på WSP i Karlstad. Ett flertal guider och manualer om Tekla samt en teori bok som 

beskriver broprojektering.  

Utöver det som WSP har tillhandahåller med så finns det gratis tillgång till ett flertal 

guider på internet samt support från programtillverkarens hemsida.  

Tillgång till Tekla Structures, Revit 2013 och Rhinoceros fås genom universitetet. 

Första steget:  

Består av en inlärningsfas där praktisk inlärning av de olika programmen står i fokus.  

 

Andra steget:  

Påbörja modelleringen av bron och vid behov ta hjälp av kunnig personal på WSP’s 

kontor. 

 

Tredje steget:  

Då modellen är klar och alla mål inom modelleringsdelen är uppnådda, ska analyser 

samlas för att beskriva hur modelleringsarbetet kan optimeras. 

 

Fjärdesteget:  

Sammanställa all fakta och bilagor till slutrapporten samt skapa en kortfattad version som 

kan användas som hjälpmedel för projektörerna.  
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Analysera programmens kvalitet enligt QFD 

QFD är förkortat för Quality Function Development. Kortfattat är QFD ett sätt att bestämma 

början av utvecklingsarbetet. Den används i syftet att formera de blivande funktioner i 

kvalitetshöjande syfte. Den främsta metoden är att mäta en produkt och jämföra den med en 

eller flera konkurrenter. Produkten ska sedan mätas efter de produktegenskaper beställaren 

ställer krav på. Utöver detta sammanställs QFD-metoden efter väsentliga steg för skapa 

kvalitetsanalysen. 

Steg 1: Identifiering av kravställare. 

Detta steg handlar om att identifiera kravställare och omforma lösa krav till mätbara krav av 

produkten. För många kravställare handlar egenskaper om att produkten skall locka 

potentiella köpare. I detta fall handlar det om möjligheterna med programmen för 

projektörerna  

Steg 2: Fastställa absoluta krav och önskemål. 

Handlar om att fastställa vilka krav som är viktiga för projektören. Beroende på vad 

projektören ska utföra med programmet kan krav speciferas: 

- Enkel 

- Flera funktioner 

- Detaljerad 

- Flexibel 

Målet med detta steg är att skapa en lista med krav från projektörerna. 

Dessa krav kan sammanställas genom: 

- Ställa frågorna: Vilka behov måste lösningen tillfredställa? Vilka egenskaper måste 

den ha? Vilka egenskaper får den inte ha? 

- Sammanställa kompletterande information 

- Specifera kraven tydligt 

- Fastställa kraven och kontrollera dess täckning med stöd av en matris organiserad 

utgånspunkt från kraven. 

Steg 3: Bestämning av produktkravens betydelse: Vem kontra vad. 

- Behovet att utvärdera vikten av varje kunds behov 

- Skapa viktningsfaktor efter position. 

- För de identifierade kundkrav tilldela 1 som lägsta prioritet och 5 som högsta prioritet. 

Steg 4: Identifiera och utvärdera konkurrensen. Hur nöjd är kunden? 

- Målet är att bestämma hur kunden uppfattar konkurrens förmåga att uppfylla kraven 

för 
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Sammanfattad metod för konkurrensanalys: 

- Klargör syftet och de viktigaste frågeställningarna 

- Skapa en lista på de konkurrerande produkter 

- Utföra  en informationssökning 

- Demontera ett antal produkter 

- Jämför produkterna utifrån funktion 

- För de väsentligaste funktionerna, fastställ vilken produkt som är bäst på att leverera 

den. 

- Komplettera med information om marknaden. 

Sista steget i metoden är att sammanställa kundens krav och utvärdera de med produktens 

egenskaper till tekniska specifikationer. En vanlig modell är kvalitetshuset där varje cell 

jämför produktens egenskap mot kundens krav. [15] [16] [1] 

Tekla Structures 

Tekla Structures är ett kraftfullt 3D-modelleringsprogram som används för att skapa och 

hantera högt detaljerade och funktionella 3D-byggnadsmodeller. Dessa modeller innhåller en 

stor mängd information och kan således användas genom hela konstruktionsprocessen från 

koncept till tillverkning, uppförande och byggledning. 

Tekla är speciellt inriktat för stålkonstruktiner, prefab-betongkonstruktioner, platsgjuten 

betong och construction management. 

Utvecklaren av Tekla inriktar programmets tjänster med övriga tjänster att specialisera inom 

BIM (Byggnads information modellering) [17] 

Interoperabilitet 

Med Teklas mjukvara kan man samverka mellan olika program genom 

programmeringsgränssnittet Tekla Open API. Exempel på filformat som kan användas av 

Tekla är IFC, CIS/2, SDNF och DSTV, övrigt kan programmet även använda DWG, DXF 

och DGN-filer.  

Exempel på Teklas funktioner: 

Modellering 

 Studera Tekla-modeller (samtliga material och profiler) 

 Skapa och redigera rutnät 

 Modellera delar (oavsett byggmaterial) och bultar 

 Skapa fogar 

 Lägga till belastningar i en modell 

 Modellera armeringar 

 Skapa montagedelar i stål 

 Skapa gjutna enheter av betongdelar 

 Skapa monteringshierarkier i flera nivåer 

 Skapa detaljerade kopplingar (stål och betong) 
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 Skapa automatiska förinställda kopplingar till flera delar 

 Skapa uppförandesekvenser 

 Visa modellinformation i 4D (simulerat schema) 

 Markera/numrera delar automatiskt 

Utdatafunktion 

 Skapa armeringsritningar med bockningsspecifikationer för platsgjuten betong 

 Anpassa skrivfält och rapporter för ritningar 

 Skapa huvudritningar (plan, avsnitt, uppförande) 

 Skapa enskilda ritningar och byggnadsritningar (stål) 

 Skapa ritningar över gjutna enheter (prefabricerad betong) 

 Skriva ut och planera ritningar och rapporter 

 Skapa rapporter (monteringslistor, reservdelslistor) 

 Skapa armeringsrapporter (bockningsspecifikationer, vikter, mängder) 

Samarbetsfunktion/Interoperabilitet 

 Arbeta samtidigt med andra användare på samma modell 

 Utbyta data (CIS/2-format, MIS-system) 

 Importera och exportera data via IFC 2x2, 2x3 och Tekla Open API™ 

 Samverka med analys- och designprogram för datautbyte 

 Importera och exportera 2D- och 3D-grafik (DXF, DGN, DWG) 

Revit 2013 

Autodesk Revit är ett ett verktyg speciellt skapat för BIM. Inom Revit finns flera olika 

inriktningar t.ex. Revit Structure som är till för konstruktörer inom bygg och anläggning, 

Revit Architecture som används för byggnadsdesign speciellt framtagen för arkitekter och 

byggnadskonstruktörer, Revit finns även inom el och vvs för att skapa avancerade 

installationssystem. I programmet finns även stöd för att utföra statiska analyser av 

modeller. Revit har utöver det en rad flera andra funktioner som kollisionskontroll, 

materialuttag och designvisualisering etc. Skillnaden mellan Revit och Tekla är främst att 

Revit inte är ett grid/nät baserat verktyg, utan det är baserat från Autodesks AutoCad där 

använderaren skapar modeller av 2D linjer. Skillnaden mot AutoCad är att en till 

dimension skapas i Revit och allt man ritar i 2D blir automatiskt till 3D, t.ex. finns det en 

funktion som heter ”Wall” där du ritar upp en vägg i 2D som du sedan kan se i 3D vyn att 

vägger byggdes upp i 3 dimensioner med en förbestämt Z höjd. Fördelen med det här 

arbetssättet är att man får en klarare bild av hur den färdiga produkten kommer se ut. [18]   

 

Rhinoceros 

Rhinoceros är ett kommersiellt 3D moduleringsmjukvara som är vanligt förekommande i 

industri design, arkitektur, produktdesign , juveldesign och multimedia och grafisk design 

industrier. Rhino är en såkallad fri form moduleringsmjukvara. Den stora skillnaden är 

jämfört med Tekla och Revit att modellerna innehåller ingen information, modellen är 

bara till utseendet vad produkten ska bli. Programmets ökade popularitet kommer ifrån att 

det finns mängder av funktioner, låg inlärningskurva, relativt låg kostnad samt att 

http://www.tekla.com/se/solutions/building-construction/Pages/basic-concepts.aspx#cis2
http://www.tekla.com/se/solutions/building-construction/Pages/basic-concepts.aspx#mis
http://www.tekla.com/se/solutions/building-construction/Pages/basic-concepts.aspx#ifc
http://www.tekla.com/se/solutions/building-construction/Pages/basic-concepts.aspx#tekla-open-api
http://www.tekla.com/se/solutions/building-construction/Pages/basic-concepts.aspx#dxf
http://www.tekla.com/se/solutions/building-construction/Pages/basic-concepts.aspx#dgn
http://www.tekla.com/se/solutions/building-construction/Pages/basic-concepts.aspx#dwg
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programmet innehåller flera funktioner för export och import i flera filformat vilket gör 

programmet till ett bra program i ett designflöde. [19] 

2.0.  Teoretisk Bakgrund 

2.1. Allmänt om broar 

Broar indelas i olika kategorier beroende på vad bron ska bära samt hur grunden är utformad. 

En bro kan vara till för gångtrafikanter, cyklister, vägbroar för olika trafiklaster och 

kapaciteter, järnvägsbroar, spårvagnsbroar, broar för militär vägtrafik. 

I exemplet som modellerats valdes en betongbalkbro i två spann som har en standard 

utformning av de delar en bro består av. [13] 

 

 

1. Farbanan. 

2. Mellanstöd 

3. Vingmur 

4. Bottenplatta 

5. Lager 

6. Räcken 

7. Ändstöd 

Broar kan även indelas med hänsyn till materialet bron består av. Beroende på omgivning, 

lastkrav och estetiska önskemål, kan broprojektören välja en bro av aluminium, betong, sten, 

stål eller trä. 

Hur konstruktionen av bron ser ut indelas i kategorierna: plattbroar och balkbroar. 

Utformningen på farbanan delas även in i rambroar, rörbroar, bågbroar, fackverksbroar samt 

snedkabel eller hängbroar. 

Varje bro delas in i överbyggnad och underbyggnad. Överbyggnad är den del som tar upp 

trafiklasten och underbyggnaden ska sedermera överföra belastningarna från överbyggnad ned 

till grunden.  

Figur 2: Bild över brons delar 
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Underbyggnad 

Bottenplatta: Bottenplattans uppgift är att sprida lasterna ner i grunden från stödet och bör 

utformas med en minsta fram och baktass på 0.5 m, sidotassarna utförs oftast med minst 0.3 

m. 

Mellanstöd: Stödet som överbyggnaden vilar på och som ska bära lasterna från 

överbyggnaden. 

Ändstöd: Stödet är den del i underbyggnaden som balkbrons ändar ska placeras på. 

Utformningen är normalt som en skiva eller uppdelat i pelare och bör sammangjutas med 

överbyggnad och bottenplatta. Ifall sammangjutning innebär att påkänningar från belastningar 

placeras ett lager mellan överbyggnad och mellanstödet för att tillåta rörelser från brobalken. 

Vingmur: En vingmurs uppgift är att ”fånga upp” höjdskillnaden vid brons ändstöd. Ett 

riktvärde för utformning av vingmurar är att de inte får vara längre än brons fria spännvidd 

eller totala bredd. För att estetiskt inte bli för dominant. Vid utformning är längden av 

vingmuren även viktig för att klara höjdgeometrin i konen. För korta vingmurar kan skapa 

problem vid motfyllningsarbete och erosionsskador i konen. 

Överbyggnad 

Farbanan: Den del av bron där vägbanan placeras och den del som bär trafiklasterna. 

Utformningen av farbanan beror på vilket material den ska bestå av, hur lång spannet är, 

vilken last som tas emot, omgivningen och väggeometri etc. [13] 

2.2. Allmänt om broprojektering  

Broprojektering är en del av vägprojektering. För att kunna ta fram utformningen av en bro 

krävs information av terräng, hydrologiska förhållanden, utrymmeskrav, väggeometri och 

geotekniska förutsättningar. Övriga intressen som påverkar utformningen är också estetik, 

miljö och trafiksäkerhetskrav. Vid projekteringsfasen av bron läggs största vikt på den 

ekonomiska och tekniskt möjliga faktorerna fram först. Arbetsskedena inom 

väg/broprojektering består av förstudie, vägutredning, vägplan och bygghandling. Innan 

beslut om hur bron ska utformas till den detaljgrad att ritningar av bron kan skapas har 

förslaget genomgått ett antal steg för att sedan få ett godkännande. [3] 

De fyra arbetskeden: 

Förstudie:  

Förstudien är en sammanställning som görs i samråd med de olika berörda parter. Det som 

diskuteras kan vara lönsamheten för olika bro alternativ och behovet av att fortsätta till 

utredningsskedet. Studien sker med hjälp av bl.a. geologiska och topografiska kartor, m
2
 – 

priser m.m. 
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Utredningsskede: 

I utredningsskedet jämförs brotyper och brolägen för broarna ur tekniskt och ekonomiskt 

hänseende. Det är i detta stadie möjligheter för att påverka brons plan och profilläge är 

möjligt. Utredningen av brons detaljer måste i detta skede utföras i nära samarbete med bl.a. 

geotekniker och projektörer.  

En vanlig utredning för större broar kan innehålla följande moment: 

 Yttre förutsättningarna för vägens plan – och profilläge, vägsektion, krav på fritt 

utrymme vid bron, eventuella vattennivåer, estetiska och andra miljökrav. 

 En bedömning av brons grundläggningssätt sker utifrån den översiktliga geotekniska 

utredningen. 

 Utredning av lägen för ändstöden. Lägen av mellanstöden får man genom bedömning 

av stödlägen och lämpliga spännviddsalternativ. Överbyggnadstyp väljs med avseende 

på bl.a. skissade spännvidder och tilgänglig konstruktionshöjd. 

 De mest intressanta broalternativ uppskattas av kostnad. För de förslag som är tekniskt 

och ekonomiskt mest fördelaktigt upprättas förslagsskisser. 

 Efter att varje part har fört fram sina åsikter kan ett preliminärt val av brotyp tas fram. 

Broarna redovisas lämpligen i en brosammanställning där bl.a. typ, längd, area och kostnad 

anges. 

Vägplan: 

Syftet med att upprätta en vägplan är bl.a. att redovisa erforderligt vägområde, 

investeringskostnader och miljökonsekvenser för en ny bro. Trafikverket är den myndighet 

som fastställer arbetsplaner efter markägarna och intressenter fått yttra sig om planerna. 

I vägplanen ingår det att studera erforderliga broar med avseende på investeringskostnader 

och miljökonsekvenser. För de broar som ingår i arbetsplanen framtas skissförslag, tekniskt 

PM och totala kostnader. 

Bygghandling: 

Bygghandlingen ska innehålla de projekteringshandlingar som krävs för byggande av bron, 

såsom ritningar, beskrivningar, mängdförteckning m.m. En rad detaljer måste i det här skedet 

definieras såsom beläggning, formsättning, räckestyp, ytavlopp, mot – och kringfyllning samt 

konbeklädnad. Av projektörens uppgifter ingår det i detta skede att upprätta en ”Teknisk 

Beskrivning, bro”. Den beskrivningen ska definiera alla förutsättningar, krav för brons 

konstruerade,  byggande, och entreprenörens förutsättningar. [3] 
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2.3. Projektörens förutsättningar 

Broprojektören är den som kommer med förslag på utformning av brokonstruktionen och som 

sedan skapar ritningar utav det alternativ som bestämts. I samarbete med vägprojektör och 

geotekniker tas en väglinje fram i  både plan och profil som broprojektören anpassar sin bro 

till. Projektören ska med de givna förutsättningarna ta fram ritningar som entreprenören kan 

använda för att bygga bron. 

I förslagsritningar ska broprojektören visa bron i ett flertal olika vyer: 

Elevationsvy: 

I elevationsvyn ska dimensioner finnas av total brolängd, brolängd mellan ändstöden samt 

spännviddens brolängd. Utöver längder ska även lutningar, höjd mellan farbanan till marken. 

Beskrivning av materialet kring och runt bron som t.ex. ”packad fyllning av krossat material 

av bergtyp 1”. 

Plan: 

Planritningen visar hur bron följer den stakade linjen som är markerad i planvyn. 

Planritningen visar även placering och form av bottenplattad med streckade linjer 

Sektioner: 

Visar stödet mellan de två spannen av balkbron med lutning av Gång/cykelväg och vägbanan. 

Visar ändstödet av balkbron samt bottenplattan och info om fyllnadsmaterial. 

Dimensioner av farbanans profil, centerstöd, bottenplatta, kantbalkar, vingmurar, stödvägg 

och vägbanan. 

Detaljer: 

Ritningar av räcken, räckesdetaljer och spridningsavstånd mellan räckesstöden. [3] Bilaga 1-4  
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2.4. Varför optimera modelleringsprocessen? 

Eftersom processen från förstudie till bygghandlingar är en lång process med flera steg mellan 

dessa två är det viktigt att veta hur projektören kan utföra sin uppgift smidigare. I förstudien 

kan de olika parterna enbart vara intresserad av de tekniska möjligheterna och enbart behöva 

en enkel ritning av ett alternativ till bro. Vid utredningsfasen kan förslagsskisser tas fram och 

dessa ritningar behöver inte den allra högsta detaljgrad. Vid bygghandlingar är det korrekta 

ritningar som krävs med alla dimensioner och då kan ett speciellt program vara mer av nytta 

än för det som används för att ta fram ritningar vid förstudie eller utredningsfasen. Att kunna 

olika verktyg för att ta fram det som beställaren önskar är lönsamt eftersom projektören då 

kan använda den tiden som sparats in till annan nytta. Beroende på om modellen är till för 

visuell presentation eller skapande av bygghandlingar finns även olika verktyg som utför 

dessa uppgifter bättre.  

2.5. Beskrivning av frågeställningarna 

2.5.1. Modelleringsprocessen 

För att optimera flödet måste varje aspekt av hur en bro modelleras, undersökas och 

analyseras. Tidigare gjordes en beskrivning av alla de delar  som en bro består av.  

Modelleringen skall även baseras på vad projektören önskar få ut av 3D modellen. T.ex. kan 

ett program vara smidigt för att skapa modeller ämnade för visuella presentationer av bron 

medans ett kan enklare skapa bygghandlingar och  korrekta ritningar som kan skickas till 

entreprenör. 

Exempel på analyser vid modellering: 

 Är det enkelt att skapa unika profiler och former som följer specifika koordinater? 

 Är det enkelt att skapa egna komponenter? 

 Vad ingår i programmets komponentbibliotek? 

2.5.2. Användarvänlighet 

För ett verktyg som projektören skall använda sig av krävs av programmet att den gör det 

enkelt för projektören att skapa 3D modeller utifrån olika ändamål. 

Programmet bör ha tydliga vyer där det är enkelt att rotera, zooma och panorera för att kunna 

se modellen ur alla olika vinklar.  

Inlärningskurvan är en annan viktig aspekt för att kunna enkelt få förståelse av hur 

modelleringsprocessen fungerar och för att kunna projektören smidigt att gå från ett program 

till ett annat. 

Standardaspekter av vardera program bör definieras utifrån användarvänlighet: 

Gränssnitt, menyer, hjälpfunktioner, vyer, felsökning, detaljarbetet, presentationsmöjligheter, 

ritningsfunktioner, rapporter osv. 
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2.5.3. Presentation, ritningar och rapporter 

Presentation: 

Oavsett vad som är projektörens uppgift är aspekten av presentation av 3D modellen viktigt 

för att skapa ett bra intryck. Att kunna växla mellan olika grafiska inställningar är viktiga 

funktioner för att kunna ge parter och intressenter ett realistiskt intryck av hur modellen 

kommer se ut i verkligheten. 

Exempel på aspekter att ta hänsyn till: 

 Olika grafikinställningar 

 Inställningar för att se modellens inre för att kunna tydligare se komponenter som 

armering och lager etc. 

 Möjlighet för rendering för att skapa bilder av högkvalitet ämnat för presentationer. 

Ritningar 

I bygghandlingsskedet är aspekten av att enkelt skapa modeller med korrekta dimensioner av 

stor vikt och utifrån modellen få ut ritningar på ett enkelt sätt. Att kunna detaljritningar är 

också av intresse. 

Rapporter 

Att kunna få ut rapporter om volym, mängd och styck av material som behövs för tillverkning 

av bron är av stort intresse. Genom att få ut rapporter direkt från modellen sparar mycket tid 

och energi samt om modellen ger korrekta mängder av t.ex. betong, bultar, svetsar, skruvar 

osv så blir beräkningen säkrare. 

Exempel på rapporter av intresse: 

 Materiallista/specifikation 

 Ritningsförteckning 

 Armeringsförteckning 

 Assemblylista 

 Lista på betongvolym, stålmängd osv. 

2.5.4. Interoperabilitet 

Möjligheterna med interoperabilitet är den faktor som gör det möjligt för programmen att 

samverka med varandra för att förbättra arbetsflödet. I denna del är kompatibilitet med 

filformat som IFC, DWG viktigt och logiken bakom importeringsfunktionen 

Hur modellen kan användas när den har importerats in i programmet är en annan viktig aspekt 

och modellens utseende inuti ett annat program.  
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3.0. Fallstudie 

3.1. Tekla Structures 

Tekla Structures är ett av de verktyg som broprojektörerna på WSP använder för att ta fram 

modeller och olika ritningar av broar. 

Idag används Tekla av broprojektörerna i senare skeden av broprojektering som vägplan och 

bygghandlingsdelen, även för att skapa förslagsritningar i utredningsfasen. 

Tekla är speciellt användbart för att ta fram korrekta ritningar t.ex. förslagsritningar, 

tillverkningsritningar och konstruktionsritningar. 

Med Tekla skall parterna kunna använda programmet som ett BIM verktyg och få ut alla 

nödvändiga rapporter samt att kunna exporteras som filformat som kan utnyttjas av andra 

program. 

Det som presenteras i fallstudien är som beskrivet ur kap 2: modelleringsprocess av Tekla, 

användarvänlighet, presentation, ritningar och rapporter. 

Denna del skall sedan sammanställas till en kvalitetsbedömning i resultat och analys kapitlet. 

[17] 

3.1.1. Modelleringsprocessen 

Ändstöd: 

Eftersom mellanstödet ska följa huvudbärverkets profil krävs att denna också skapas i ”Sketch 

Editor”. För att placera den rätt används Beam funktioner att välja profilen. [5] 

Stöd: 

För att skapa centerstöd används Tekla funktionen ”concrete panel”. I funktionen kan du ge 

stödet ett eget namn, ändra form, material, ytbelägg och Class/färg. Utöver stödets 

attributer/egenskaper kan man göra inställningar för position, göra ”offset” vilket betyder att 

stödet förlängs/förkortas i någon av de tre riktningar x, y och z. 

Numreringsinställningar samt inställningar ifall det är platsgjuten eller prefabricerad betong. 

Inställningar för att skapa en radie mellan de två ändar, alltså skapa en böjd panel. [5] 
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Vingmur: 

Vingmuren har en unik form för programmet Tekla som i större grad används för att skapa 

fyrkantiga och rektangelformer. För att få rätt form krävs att man använder funktionen 

”Define Cross section in Sketch Editor”. Med ”Sketch Editor” skapar man en 2D profil som 

placeras i komponent katalogen. Med ”Beam” funktionen kan profilen väljas under attribute 

 profile  select  others. 

Tekla tillåter projektören att förlänga/förkorta vingmuren genom att ta tag i ena kantens rutor 

och använda ”move linear” funktionen. [10] [5] 

 

 

 

 

Figur 3: Egenskapsfönster för betongvägg 

Figur 4: Sketch Editor egenskapsfönster 
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Räcken: 

Med hjälp av funktionen ”Define Custom Component” kan man i Tekla skapa komponenter 

som räcken. Genom att ta hjälp av standard funktioner som Create Column/Beam kan 

komponenter som räcken skapas. De skapade komponenterna väljs och med komponent 

funktionen skapas en komponent av de enskilda elementen, de kan sedan ges ett namn och 

dyker sedan upp i komponent katalogen. För att skapa de enskilda delarna som utgör räcket 

används i fallet för fästet i ”figur?” en UPE balk där profilens rätta dimensioner anges i UPE 

- profilens inställningar. För att skapa rälsen används Sketch Editor för att rita ut profilens 

dimensioner och sparas i komponent katalogen, därefter genom Create Beam få ut önskad 

längd på rälsen, koppla samman den med fästet, rundstången och sedan använda komponent 

funktionen för att ange det skapade objektet som ett räcke. [10] [9] [5] 

  

Figur 6: Fäste för räcket och inställningar för UPE-profil fästet är skapad ifrån. 

Figur 5: Rälsprofil skapad i Sketch Editor. 
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Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 1 

Inlärningskurva: 3 

Inställningar: 1 

Tydliga menyer:3 

Lättförståeligt:4 

Detaljarbete:4 

Presentation: 

  

Figur 7: Räcket skapat med funktionen Custom Component. 
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Farbanan 

För att skapa farbanans profil ritas den ut i verktyget Sketch Editor och sedan sparas in i 

komponent katalogen med ett eget namn. Eftersom farbanan har en speciell form och inte är 

helt rak krävs ett extra tillägg till Tekla för att skapa dessa former. Detta extra tillägg kallas 

”Beam Extruder” och genom denna kan Tekla länkas ihop med koordinater för x, y och z 

som profilen ska följa. [11] [10] [5] 

 

 

 

  

Figur 8: Farbanans profil skapad i Sketch Editor. 
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Armering 

För att infoga armering i Tekla finns principiellt två metoder. En av metoderna är att i 3D vyn 

använda funktionen ”Rebar” där användaren kan forma armeringsjärnet på egen hand. I 

denna metod kan inställningar ändras angående tjocklek, armeringstyp, typ av ändhake och 

avstånd till objektets kanter. Andra metoden är att använda någon av de standarder 

utformningarna på armering som finns i komponent katalogen. I katalogen finns 

standardutformning av armering av pelare, golv, balkar, väggar och fundament bl.a. Varje 

komponent innehåller inställningar för utformning armeringsjärnen t.ex. spridningsavstånd 

mellan armeringsjärnen, böjradie, antal armeringsjärn och avstånd mellan armeringen och 

objektens kant. [7] 

Figur 9: Beam Extruder tillägg och excel dokument med bro koordinater. 
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Figur 10: Utformning av armeringen i Tekla Structures, 3D vy. 

Figur 11: Inställningar för armeringsjärn. 
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Figur 12: Inställningar för standardutformning av armering i bottenplatta och komponent katalog fönster för 

standardutformning av armering i olika element. 

 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Inlärningskurva: 5 

Inställningar: 5 

Tydliga menyer:5 

Lättförståeligt:4 

Detaljarbete:5 

Presentation: 

3.1.2. Användarvänlighet 

För att ett verktyg som projektören skall använda sig av krävs av programmet att den gör det 

enkelt för användaren att skapa 3D modeller utifrån olika ändamål. Programmet bör ha 

tydliga vyer där det är enkelt att rotera modellen för att kunna se den ur alla vinklar. 

Inlärningskurvan och förståelse är en aspekt som är viktig p.g.a. att när projektören byter från 

ett verktyg under en period till en annan skall enkelt kunna återgå tillbaka till programmet. Att 

snabbt få förståelse av programmets modelleringsmetod är en avgörande faktor. 

Kortfattat om mindre viktiga egenskaper: 

Menyer: 

I menyns övre rad hittas de stardardflikar som file, edit, view, window och help. Utöver dessa 

finns som är speciellt för Tekla filkar som heter modeling, Analysis, Detailing, Drawings & 

reports och tools. Under File fliken hittar man sådana funktioner som de flesta program som 
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new project, open, save, print osv. I modeling finns många av de funktioner som finns på 

programmenyns nedre rad. 

Nedan finner användaren ikoner för varje funktion med funktioner som ”concrete column”, 

”concrete beam”, ”create column”. Denna meny kan förändras genom att ta bort ikoner och 

lägga till ikoner. 

Menyn i botten visar de inställningar för markeringsalternativ. Menyraden visar även 

markeringsfilter för olika komponenter och element.  

Vyinställningar: 

I Tekla är skapandet av vyer logisk. Modelleringssystemet är uppbyggt av ett gridsystem och i 

fliken view  create view of model  along grid lines. Genom den funktion skapas view ur 

varje grid, höjdnivåer och planvy. 

Tekla gör det också möjligt att skapa 3D modeller av enskilda komponenter och delar. 

Fem olika representationer av 3D modellen, wireframe, shaded wireframe, hidden lines, 

rendered. [5] 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 3 

Inlärningskurva: 3 

Inställningar: 2 

Tydliga menyer:1 

Lättförståeligt:2 

Detaljarbete:1 

Presentation: 

Hjälpfunktioner: 

Under ikonerna av de olika funktionerna för att skapa stålbalkar, betongbalkar, kolumner, 

väggar osv. Så finns beskrivning av funktionen och hur man använder den. Under ”help” 

fliken hittar man instruktioner, instruktioner från support och video instruktioner. Det finns 

även ett sökfält för att hitta specifik information om det man har problem med. [5] 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 2 

Inlärningskurva: 3 

Inställningar: 2 

Tydliga menyer:2 

Lättförståeligt:1 

Detaljarbete:2 

Presentation: 
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Detaljarbete 

För modelleringsprocessen är detaljarbetet en av de viktigaste aspekterna av hur 

användarvänligt ett 3D verktyg är. De tre huvudfunktionerna att flytta, rotera och kopiera 

modeller. I Tekla har förflyttning och kopieringsfunktionerna fem olika variantfunktioner: 

Linear, rotate, mirror, copy to another plane, move to another plane. Copy/move – Linear som 

är den främsta funktionen och fungerar genom att man markerar ett hörn, linje, osv av en 

komponent och sedan markera vart du vill flytta den. Avståndet mellan punkt 1 och punkt 2 

visas i fönstret för x,y och z riktningarna. Varje alternativ kan avmarkeras[5] 

 

 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Inlärningskurva: 4 

Inställningar: 4 

Tydliga menyer:3 

Lättförståeligt:3 

Detaljarbete:5 

Presentation: 

  

Figur 13: Inställningar för att flytta i en riktning. 
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3.1.3. Presentation, ritningar och rapporter 

Presentation: I Tekla finns inte många funktioner för att skapa en presentation av 3D 

modellen. Det som finns är funktionen ”Screenshot” som tar en bild av 3D modellen. I 

screenshot inställningarna kan man justera bredd, höjd, DPI, bakgrund, textur och tjocklek av 

linjer. Utöver Screenshot finns inställningar för ”Display” där det finns ett flertal olika 

attributer av modellen som kan justeras synlig eller ej synlig. [5] 

 

 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 4 

Inlärningskurva: 4 

Inställningar: 2 

Tydliga menyer:2 

Lättförståeligt:2 

Detaljarbete:2 

Presentation:2 

Figur 14: Presentationsmöjligheter ”Screenshot”. 

Figur 15: Resultat med högre kvalitets inställningar 
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Ritningar:  

Under fliken ”drawings and reports” hittar användaren funktioner för att skapa ritningar av 

modellen. Då en ritning skapas placeras den i ritningslistan. Ritningen får automatiskt ett eget 

gränssnitt med funktioner för att underlätta för användare att placera ut mått och dimensioner. 

[6] [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 2 

Inlärningskurva: 2 

Inställningar: 5 

Tydliga menyer:2 

Lättförståeligt:2 

Detaljarbete:4 

Presentation: 

 

 

Figur 31: Ritning av 3D modellen. 

Figur 17: Funktion för att skapa rapporter. 

Figur 16: Ritning skapad av bromodellen 
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Rapporter:  

I samma flik för att skapa ritningar hittas funktioner för att skapa rapporter. Ett fönster med en 

lista av olika rapporter dyker upp och genom att markera modellen, markera den rapporten 

som önskas få ut och sedan välja ”Create From Selected” skapas en rapport utifrån modellen. 

Exempel av rapporter Tekla kan skapa är bl.a. materiallista, assemblylista, 

ritningsförteckning, lista över bultar och skruvar osv. [8] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 4 

Inlärningskurva: 4 

Inställningar: 4 

Tydliga menyer:3 

Lättförståeligt:4 

Detaljarbete: 

Presentation: 

  

Figur 34: Funktionsfönster för rapporter. 

Figur 19: Materiallista tagen ur rapportfunktionen. Figur 18: Lista med olika rapporter. 
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3.1.4 Interoperabilitet  

Tekla har funktioner för att importera IFC filer som innehåller mer information än DWG och 

nedan gjordes ett försök med att importera IFC fil från Revit. För att infoga dessa IFC filer 

används funktionen ”Insert reference model”. I funktionen anges inställningar för modellen 

skala, modellens lager och inställningar för modellens attributer. För att kunna arbeta med 

modellen i Tekla måste filen först konverteras från IFC fil till Teklas filformet, detta görs 

genom funktionen ”Convert IFC Objects” som finns under tools fliken. När funktionen har 

konverterat modellen visas en lista med varje objekt i modellen som är skapat i det andra 

programmet. 

 

 

 

Figur 20: Inställningar för import reference model 

Figur 21: Konverteringsfunktion av IFC-modeller. 
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Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 4 

Inlärningskurva: 4 

Inställningar: 3 

Tydliga menyer:2 

Lättförståeligt:2 

Detaljarbete: 

Presentation: 

3.1.5 Läroresurser 

För Tekla finns det relativt lite läroresurser i videoformat från användare på webbsidor som 

”Youtube”. Utvecklaren av Tekla erbjuder dock flera manualer och guider, genom tillgång 

från Tekla mjukvaran eller deras återförsäljare. Att få tag på resurser utan kontakt med 

återförsäljare, WSP eller universitetet kan konstateras som svårt. De guider som finns består 

ofta av att skapa ett objekt. 

Kvalitetsparametrar: 

Inlärningskurva: 3 

Lättförståeligt:2 

3.1.6 Support 

Supporten från Tekla bestod främst av att kontakta återförsäljaren för att få tillgång till en 

licens att kunna använda programmet. Det var besvärligt p.g.a. de var mycket upptagna, 

Figur 22: IFC fil från Revit importerad och konverterad inuti Tekla 
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skickad fel version, krävde beskrivning av rapporter, underskrift av handledare från både 

företagets sida och universitetet osv.  

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 1 

Lättförståeligt:2 

3.2. Rhinoceros. 

Rhinoceros används av WSP som verktyg främst till att skapa modeller i syfte för att 

presentera ett projekt eller potentiellt projekt som t.ex. broar, vägar, byggnader osv.  

Utvecklaren av Rhinoceros har satsat mycket på att skapa ett program som gör det möjligt för 

användarna att kunna skapa tredjeparts tillägg för att utveckla möjligheterna med programmet 

och öka dess popularitet. Rhinos främsta styrka ligger i att göra det enkelt för användaren att 

skapa 3D former. 

Utvecklaren av Rhino har tagit fram ett flertal tillägg till programmet för att göra det mer 

populärt för en designer att använda deras program, bl.a. ”Grasshopper” som är ett extra 

tillägg för att skapa algoritmer i programmet som gör det möjligt att enklare 

förlänga/förminska och förändra parametrar av modeller. 

Nedan beskrivs hur modelleringsprocessen fungerar i Rhino, programmets användarvänlighet 

och möjligheter för visuell presentation, ritningar och rapporter[19]  

3.2.1. Modelleringsprocessen 

Mellanstöd: 

Modelleringsmetoden i Rhinoceros fungerar på ett annorlunda sätt jämfört med Revit och 

Tekla. I Rhino byggs hela 3D modellen av geometri och ingen information finns i de objekt 

användaren skapar. För centerstödet används funktionen ”Box: Corner to corner, height”. 

[12] 

Ändstöd: 

För att få rätt profil krävs att i vyn front eller back rita ut med polyline den profil mellanstödet 

behöver och med funktionen ”Extrude curve” skapa ett 3D objekt av 2D profilen. [12] 

Vingmur: 

För att skapa vingmuren krävs flera steg för att få rätt form. Första steget är att rita en 2D-

profil av vingmuren. Andra steget är att skapa 3D modellen genom funktionen ”Extrude 

Curve” eller ”Extrude curve along path”. Tredje steget är att använda ”Boolean difference” 

och skapa en modell som kan kapa en bit av vingmuren för att få rätt form. [12] 
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Räcken: 

Räcken består av flera komponenter: cylinderformad vertikal stång, längsgående räls som 

följer bron och fästen för de längsgående rälsen. För att skapa vertikala stängerna används 

funktionen ”Cylinder”. Genom funktionen ”Copy” kan användaren få ut stänger längs hela 

bron på båda sidor. Fästena behöver skapas på liknande sätt som ändstödet. De längsgående 

rälsen behövs punktmarkeras ut i plan för varje vertikal stång. Linjen som skapas är den 

banan som rälsprofilen skall följa. Längs linjen skapas punkter som användaren kan förflytta i 

alla led, således kan rätt form skapas. Sedan skapar man profilen för rälsen, markerar profilen, 

välja funktionen ”Extrude curve along path”, markera banan och formen för rälsen skapas. 

[12] 

 

 

Figur 23: Vänster vingmur skapad genom polyline. 

Figur 42: Räcket längs brodäcket. 

Figur 24: Utseende av broräcket. 
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Figur 25: Räckets bana.  

Figur 26: Räcket skapad. 
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Farbanan: 

Farbanan skapas på ett liknande sätt som rälsen genom att först rita ut den bana som profilen 

skall följa. Skillnaden är att enbart en markeringspunkt placeras ut och dras i sid och höjdled. 

Använd ”Extrude curve along path” och farbanan skapas. [12] 

 

 

Armering 

För att skapa armeringsjärnen används samma metod som vid skapandet av räcket och 

farbanan. I någon av vyerna front, back, right eller left ska en cirkel ritas ut med 

linjefunktionen: ”Circle”. För att expandera cirkeln används kommandot ”Extrude curve 

along curve”. Armeringen är nu skapad och kan kopieras. [12] 

Figur 27: Huvudbärverket markerad i Rhino 

Figur 28: Utformning av armering 
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3.2.2. Användarvänlighet 

Den stora fördelen beskrivet med Rhinoceros från projektörerna på WSP var att 3D modeller 

kan smidigt/snabbt skapas för syftet att t.ex. presentera en bromodell. För att vidare undersöka 

möjligheterna med RhinoCeros och göra en bedömning av hur smidigt Rhino är skapades en 

bromodell i programmet. Användarvänligheten beskrivs utifrån samma aspekter som Tekla 

och Revit. 

Menyer 

I menyradens övre rad finner användaren de standardflikar som finns i majoriteten av 

datorprogram som det finns beskrivning av i tidigare kapitel. Det som skiljer Rhino är de 

flikar som kallas Curve, Surface, solid, mesh, dimension, transform, analyze och render. De 

flikar riktar in sig mot en mer geometribaserad modellering jämfört med de övriga program. 

I Rhino finns en kommandoprompt där kortkommando för varje funktion kan matas in och 

funktionen användaren behöver tas fram. Detta system underlättar för den användaren som 

har bra förståelse för programmet. Under kommandofönstret finns de funktioner projektören 

behöver för att skapa 3D modellen. Exempel på flikar i funktionsmenyn är standard, Cplanes, 

transform, curve tools, surface tools, render tools, render tools, drafting osv. Under varje flik 

finner man funktiner för att skapa, forma och dimensionera modellen. 

I nedre delen av programfönstret finner man inställningar för att lättare markera i 

programmet. Exempel på markeringar är bl.a: Grid snap, osnap, ortho, smart track. Under 

osnap finns flera inställningar för att markera t.ex: End snap, mid, near, perpendicular. 

Vyinställningar 

Rhinoceros erbjuder flera inställningar för att se modellen ur olika vinklar t.ex: top, bottom, 

left, right. Vid stort finns fyra standard vyer som perspective, top, front, right. I view fliken 

finns olika inställningar för grafiska inställningar av modellen t.ex: wireframe, shaded, 

rendered, ghosted, x-ray, technical, artistic och pen. 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Inlärningskurva: 5 

Inställningar: 4 

Tydliga menyer:4 

Lättförståeligt:5 

Presentation: 5 
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Hjälpfunktioner 

Rhinoceros bästa sida är bl.a. hur användare sprider sin kunskap om programmet från Rhinos 

hemsida för att öka förståelsen av programmet. Utvecklaren av Rhino erbjuder 

träningsmanualer, video, supportforum och ett aktivt medlemsforum som beskriver funktioner 

och möjligheter i programmet. I programmet finns som vanligt en ”Help” flik och under den 

finns bland annat en samling med beskrivning av funktioner, vanliga frågor och lärohjälp av 

Rhino. 

Detaljarbete 

I Rhinoceros precis som i Tekla och Revit krävs en del detaljarbete för att få en korrekt 

modell. Eftersom Rhino skapar objekt enbart utav geometri, finns ingen inställning för att 

ändra dimension. För att förändra storleken behöver projektören använda funktionen ”Scale”, 

där det finns tre variationer för att förändra objekten i tre, två eller en riktning. I Rhino finns 

dock ett enklare system för att skapa runda kanter, kapa kanter och skapa olika former. Att 

flytta runt objekt fungerar på ett enkelt sätt genom att använda ”Move” funktionen.. 

Kopieringsfunktionen fungerar på ett liknande sätt som ”Rotate” funktionen fungerar genom 

att klicka på objektet och bestämma precisiongrad genom storlek på rotationscirkel. 

Kvalitetsparametrar: 

Inlärningskurva: 1 

Inställningar: 2 

Tydliga menyer:3 

Lättförståeligt:3 

Detaljarbete:2 

3.2.3 Presentation, ritningar och rapporter 

Presentation: 

I Rhino finns ett kraftfullt system för att skapa renderade bilder av 3D modellen. Under fliken 

Render finns ett flertal funktioner för att förändra ljussättningen, skapa effekter, ändra 

material, miljö och texturer. I ”Render Properties” finns även inställningar för upplösning, 

DPI, antialiasing, bakgrund osv. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 29: Renderingsfunktioner 
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Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 4 

Inlärningskurva: 4 

Inställningar: 4 

Tydliga menyer:4 

Lättförståeligt:4 

Presentation:5 

Figur 30: Renderingsinställningar 

Figur 31: Renderingsinställningar 
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Ritningar:  

Med Rhino kan ritningar skapas med funktioner under fliken ”drafting”. I Rhino fungerar 

metoden för att skapa ritningar genom att markera objektet och sedan trycka på ”Make 2D-

drawing”, ritningar skapas och placeras i de vyer användaren skapat. Dimensioner och mått 

kan sedan placeras ut på ritningen med de funktioner som finns under ”Drafting” fliken. [12] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 32: Ritningsverktyg 

Figur 33: Inställningar i ritningsverktyget. 

Figur 34: Resultat från ritningsverktyget. 
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Rapporter: Eftersom modellen enbart innehåller geometri och ingen information kan således 

inte programmet skapa rapporter från modellen som är av värde för projektören. [12] 

 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt:1 

Inlärningskurva:4 

Inställningar: 4 

Tydliga menyer:4 

Detaljarbete: 5 

Lättförståeligt:1 

3.2.4 Interoperabilitet 

Eftersom Rhino positionerar sig mer som ett verktyg för att enbart skapa 3D modeller finns 

ingen anledning att importera modeller från Tekla eller Revit. Rhino används bättre till att 

importera bilder, animationer och omgivningar, genom att tillåta importera filformat som 

Adobe Illustrator, 3ds max, SketchUp, motionbuilder osv. Rhino tillåter  filformat som DWG 

att importera in i programmet, detta göra det möjligt för program som Tekla som inte har få 

renderingsmöjligheter att exportera filer in till Rhino. [12] 

 

 

 

Interoperabilitet 

I tidigare kapitel beskrevs Teklas presentationsmöjligheter och i Rhino kan modellen 

importeras för att använda renderingsfunktionerna som finns i det här programmet för att 

skapa presentationer. I Rhino finns flera inställningar för att skapa omgivningen omkring samt 

olika ljussättningar för presentation som inte finns i Tekla. 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Inlärningskurva: 3 

Lättförståeligt:4 

Figur 35: Teklamodell renderad i Rhino. 
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3.2.5 Läroresurser 

Rhino erbjuder omfattande läroresurser direkt från deras hemsida, via deras forum och flera 

videoguider hur 3D former skapas i programmet. Guiderna är enkla och ofta består av att 

skapa ett objekt, redigera ett objekt eller använda olika funktioner.  

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Inlärningskurva: 3 

Lättförståeligt: 

3.2.6 Support 

Rhino har stor supportsida där användaren kan vända sig för att ta hjälp från andra 

Rhinoanvändare, personal från Rhino genom telefonsupport och emailsupport. De erbjuder 

dessutom support i fem olika språk: Engelska, spanska, italienska, tyska och franska. 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 4 

Lättförståeligt:5 

3.3. Revit 2013 

Revit 2013 är ett programs som projektörerna på broteknik inte använder för tillfället för 

broprojektering, men har tillgång till och är därför intresserad av att få reda på hur Revit 

skiljer sig jämfört med Tekla som modelleringsverktyg. Revit är skapad av utvecklaren 

Autodesk som har skapat välkända program som AutoCad, 3ds max, Autodesk Maya och 

AutoCad Civil 3D m.fl. Autodesk är världsledande inom 3D design, modelleringsverktyg för 

yrkesverksamma, privata ingenjörer, designers och animatörer inom underhållningsindustrin. 

Revit har således de bästa förutsättningarna för att vara ett kraftfullt verktyg för att användas 

inom broprojektering av WSP’s projektörer.  

Nedan beskrivs hur Revit utför modelleringen av broexemplet, användarvänligheter och 

presentationsmöjligheter, ritningar, rapporter och interoperabilitet. [18] 

 

3.3.1 Modelleringsprocessen 

Ändstöd: 

I Revit till skillnad från Tekla och Rhino kan profilen av en vägg, fundament eller pelare t.ex. 

ändras i funktionen genom ”Edit profile” som ger användaren möjlighet att direkt rita ut rätt 

form på objektet. Detta system skiljer sig jämfört med Tekla och Rhino där användaren 

behövde skapa ett objekt för att klippa ut en del av objektet, i Revit räcker det att man 

använder ”Edit Profile” funktionen och ritar ut hur väggen ska formas exakt. [14] 

Mellanstöd: 

I Revit 2013 modellerar man huvudsakligen i en av ”Structural plan” och modellerar i ett 

2D-plan. För att skapa centerstödet används funktionen ”Wall” som finns under ”Structure” 
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fliken i programmenyn. Då väggen/stödet öppnas ett fönster med inställningarna om placering 

och höjd av stödet m.fl. [14] 

Vingmur: 

För att skapa vingmurarna krävs att man skapar den i verktyget ”Family”. Familyverktyget är 

där användaren kan skapa egna komponenter och för att lättast skapa vingmuren används det 

verktyget. Likt Rhino fungerar det genom att man först skapar en profil, en bana för profilen 

att följa och sedan använder en funktion för att expandera ut profilen efter den skapade banan. 

Till skillnad från Rhino kan användaren skapa en profil i vardera ände av banan och profilen 

kanter expanderas från ände till ände, det skapar en mer korrekt form på vingmuren. [14] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 36: Vingmur skapad i Familyverktyget.  
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Räcken: 

För att skapa räcken behövs först två komponenter skapas: De vertikala stängerna och den 

längsgående rälsen. För att skapa stängerna används familyverktyg och modellerar en 3D 

modell av hur stången ska se ut. Denna komponent sparas i Revits Familykatalog och kan 

göras tillgänglig genom att klicka på ”component”  ”Load Family”. Rälsen skapas på 

samma sätt som vingmuren med skillnaden att i vingmuren används funktionen ”Swept 

Blend” för att få rätt form. För rälsen används funktionen ”Extrusion” där endast en profil av 

rälsen behöver skapas. För att placera ut rälsen längs brokanten används linjeverktygen 

”Spline” där man placerar ut punkter som rälsen ska följa och mellan två punkter skapas en 

kurva, detta gör att rälsen får rätt form och genom punkterna kan rälsen korrigeras för att följa 

rätt bana. [14] 

 

 

 

 

Figur 37: Räckesstång skapas i Familyverktyget. 

Figur 38: Räckesräls skapad i Familyverktyget. 
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Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 4 

Inlärningskurva: 4 

Inställningar: 2 

Tydliga menyer:3 

Lättförståeligt:4 

  

Figur 39: Slutresultat av räcket. 



47 
 

Farbanan: 

Farbanan skapas genom ett unikt verktyg som kallas ”Conceptual mass” och är ett slags 

friforms verktyg inuti Revit som egentligen är ett objektmodelleringsprogram. Conceptual 

mass gör det möjligt att skapa unika former och mönster av objekt. Vid bromodelleringen 

används verktyget för att skapa farbanan som har en kurva i sidled och höjdled. För att få ut 

rätt form ritas en profil för farbanan, sedan kopieras profilen ut längs den banan bärverket ska 

följa och de kopierade profilerna kan sedan förflyttas i höjdled. Vägbanans profil skapas 

genom ”spline through points” genom att placera en punkt i mitten av vägbanan och sedan 

kan förskjutas linjen i höjd och sidled. Nästa steg är att rita ut farbanans profil genom 

funktionen ”Add Profile” kopiera ut profiler längs linjen som visar vägbanans profil. De 

profilerna mellan vägbanans start och slut kan förskjutas i höjdled för att få rätt form. [14] 

 

 

 

Figur 40: Farbanan skapad i Revit verktyget Conceptual Mass. 

Figur 41: Planvy av farbanan och funktionsmenyn i Conceptual mass. 
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Armering 

I Revit infogas armeringen främst i planvyer och sektionsvyer. Funktionen visar tydligt hur 

inställningar i armering kan ändras i ”project browser” bl.a. form, ändhakar och dimensioner. 

För att ställa in rätt orientiering i objektet finns tre inställningar: parallel med arbetsvyn, 

parallel med sidan och rätvinklig med sidan. En fjärde möjlighet av armeringsplacering är att 

rita ut hur formen av armering ska se ut. [14] 

 

 

 

 

  

Figur 43: Vy av ameringens uformning av bottenplatta. 

Figur 44: Sektionsvy av infogning av armering i bottenplattan. 

Figur 45: Placeringsorientering av armering i objektet. 

Figur 42: Kopiering av vägbanans profil genom Add profile funktionen. 
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Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 2 

Inlärningskurva: 2 

Inställningar: 2 

Tydliga menyer:5 

Lättförståeligt:4 

Detaljarbete: 3 

3.3.2 Användarvänlighet 

Menyer: 

I Revit skiljer sig menyns övre rad genom att de standardflikar finns under vänstra filken med 

symbolen R. Istället finns funktioner för att mäta avstånd mellan referenspunkter, skapa 

dimensioner, texter i modell, 3D vy, sektioner samt open och save file. 

De tre första flikarna i funktionsmenyn är funktioner för de olika modellerings inriktningarna: 

Arkitekt, Structure och mechanical. Under Structure finner man funktioner som balkar, 

väggar, pelare, fundament osv. Utöver dessa finns funktioner för att skapa linjer, analyser, 

infoga bilder, toposurface, vyinställningar, hantera markeringar osv. 

Markeringsmenyn i Revit är inte placerad i huvudfönstret som i de två övriga programmen 

utan den finns under fliken ”Manage” där markeringsinställningar finns i funktionen 

”Snaps”. Den nedre raden i huvudfönstret där de vanligen syns finns istället inställningar för 

skala, grafiska inställningar, linjetyp och olika vyinställningar. [14] 

Vyinställningar: 

Vyinställningar finns utöver den nedre raden under fliken ”View”. Inställningar som är 

möjliga är bl.a. för vy templates, vy grafik, sektioner, elevationer, växla vyer. Inställningar 

finns även i ”Project Browser” där projektören kan ändra i planvyer, takvyer, vyer i olika 

riktningarna öst, väst, nord, syd. [14] [4] 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Inlärningskurva: 4 

Inställningar: 4 

Tydliga menyer:2 

Lättförståeligt:5 
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Hjälpfunktioner: 

Till skillnad från Tekla och Rhino har Revit inte en flik med texten ”Help” utan det finns en 

menyrad med sökfält för hjälp och under ikonen med ett frågetecken finns standard 

hjälpkatalogen. [14] [4] 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Detaljarbete: 

I Revit finns de verktyg för detaljarbete under fliken ”Modify”. Där finns funktioner för att 

flytta objekt, rotera och kopiera. Utöver dessa finns speciella funktioner som ”Align” som 

placerar ett objekt parallell med ett annat, ”Mirror-pick/draw axis” som kopierar ett objekt 

spegelriktat av en linje markerad eller utritad. Likt Tekla kan alla objekt som placeras ut 

ändras i de inställningar som objektet har t.ex. ”Height offset” som bestämmer var objektet är 

placerad i höjdläge, ”Base Constraint” som bestämmer från vilken nivå objektet ska utgå 

ifrån. [14] [4] 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 2 

Inlärningskurva: 2 

Inställningar: 2 

Tydliga menyer:5 

Lättförståeligt:2 

Detaljarbete:2 

3.3.3 Presentation, ritningar och rapporter 

Presentation: 

Möjligheterna att skapa presentationer av modellen finns under ”View” fliken med funktioner 

som ”Render” och ”Render in cloud”. Funktionen ”Render” erbjuder användaren bilder av 

hög kvalité som ger modellen ett mer realistiskt utseende. I render funktionen kan 

inställningar för upplösning, kvalité, DPI, olika ljussättningar och bakgrundsinställningar 

utföras. [14] 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Inlärningskurva: 5 

Inställningar: 4 

Tydliga menyer:4 

Lättförståeligt:3 

Presentation:5 
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Ritningar: 

I Revit modellerar projektören direkt utifrån ett 2D plan och således behövs ingen extra 

funktion för att skapa ritningar eftersom de kontinuerligt skapas. I ”Project browser” tabellen 

finns färdiga ritningsmallar där modellen kan dras från ”Project browser” och in i ritningen. 

[14] [4] 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Inlärningskurva: 5 

Inställningar: 5 

Tydliga menyer:4 

Lättförståeligt:5 

Detaljarbete:5 

 

Rapporter: 

Under programmeny fliken Analyze finns en kategori som kallas ”Reports & Schedules” där 

rapporter utifrån modellen kan skapas. Där finns funktioner för att beräkna kostnaderna för ett 

projekt, antal balkar, pelare, laster osv. [14]  

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt:1 

Inlärningskurva:1 

Inställningar: 1 

Tydliga menyer:1 

Lättförståeligt:1 

Figur 46: Ritning av bromodell 
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3.3.4 Interoperabilitet 

Revit tillåter användaren att importera 3D modeller i filformat DWG, DXF, DGN, SAT och SKP. 

Denna funktions finns under fliken insert. I exemplet nedan importerades en DWG fil med 

bromodellen från Tekla och Rhinoceras. [14] 

 

Figur 47: Teklamodell importerad i Revit 2013 

Figur 48: Rhinomodell importerad i Revit 2013. 
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Då modellerna importeras anger Revit filen som ett helt objekt, således kan inte några större 

förändringar göras med modellen i DWG-format. [14] 

Revit erbjuder användaren att även importera i IFC-format och nedan är ett exempel där 

Teklamodellen importerades in i Revit. [14] 

 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Inlärningskurva: 4 

Lättförståeligt:4 

3.3.5 Läroresurser 

Autodesk har en egen sida direkt skapad för studenter där varje program kan laddas ned, bl.a. revit. 

Där finns flera resurser för att hjälpa studenten vid inlärning av programmet, ett forum, videoguider 

och manualer. Dessa redovisas ofta tydligt och utan några svårigheter för inlärning. Utöver Autodesks 

egna utbildningserbjudanden finns flera guider skapade av använder samt ett forum som kallas 

Revitcity där användare kan dela med sig av sina projekt och beskriva hur olika funktioner används.  

Kvalitetsparametrar: 

Inlärningskurva: 3 

Lättförståeligt:4 

3.3.6 Support: 

Autodesk har bl.a. en virtuell assistent där frågor kan ställas direkt online samt där vanliga 

frågor listas under olika kategorier. I programmet finns ett fönster direktkopplat till denna 

support samt det finns olika supportgrupper användaren kan vända sig till vid frågor. 

Kvalitetsparametrar: 

Smidigt: 5 

Lättförståeligt: 3 

  

Figur 49: Teklamodell i IFC-format importerad i Revit. 
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4.0. Resultat och Analys 
I denna del analyseras och jämförs programmen utifrån beskrivningen av programmets 

modelleringsprocess, användarvänlighet, presentationsmöjligheter, ritningar, rapporter och 

interoperabilitet. I de fall olika moment inte bidrar med en analys av värde utesluts dessa delar 

där det passar. 

4.1. Modelleringsprocessen 

Denna del tar upp analyser av de moment som skiljer sig mellan de tre program för att skapa 

objektet. Ur bromodellen skiljer modelleringsprocessen av: vingmurar,ändstöd, räcken och 

farbanan. Hur olika funktioner skiljer sig mellan de olika programmen, olika verktyg inuti 

programmet och övriga viktiga delar av programmet analyseras och jämförs. Av de tre olika 

programmen som jämförs utifrån modelleringsprocessen jämförs framförallt Tekla med Revit.  

4.1.1 Vingmurar 

Tekla:  

Vid skapandet av vingmuren som beskrivet i kapitel 3.1 används funktionen ”Sketch Editor”. 

Denna funktion var unik och en stor nytta för användaren p.g.a. att den gör det möjligt att 

skapa i princip vilka objekt som helst, vilket är en viktig aspekt för användaren för att utöka 

möjligheterna med programmet. Användaren kan således skapa de objekt som anses behövas 

för de projekt där objekten inte finns att hitta i komponent katalogen. En nackdel vid 

modelleringen var att få rätt form p.g.a. att vingmuren har en diagonal linje från ena kanten 

till den andra. Denna form skapades genom ”Cut part with polygon” där en diagonal linje 

dras ut där linjen ska skära objektet. Problemet med denna metod i Tekla är att skapa korrekta 

dimensioner av vingmuren.  

Revit:  

I Revit användes verktyget ”Family” för att skapa formen av vingmuren. I det verktyget 

behövdes ingen funktion för att kapa vingmuren för att få rätt form, vilket underlättar för 

användaren att få rätt dimensioner från början. Family verktyget är mer avancerat än i Teklas 

motsvarighet ”Sketch Editor”, genom att två profiler kan skapas och mellan dessa två 

expandera från 2D till 3D objekt. Verktygen erbjuder funktioner för att skapa mer komplexa 

former som t.ex. Blend, revolve, sweep, void forms. Vid modellering av vingmuren utförs det 

enklast i Revit. 
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4.1.2 Ändstöd 

Revit: 

I Revit kan funktionen ”Wall” användas för att skapa ändstödet tack vare att funktionen 

erbjuder möjligheter för att modifiera stödet genom t.ex. ”Edit profile” som gör det möjligt 

att skapa stödet med ”Wall” funktionen. Revit erbjuder sedan mycket bättre flexibilitet 

genom att markera pilarna i de fyra riktningar kan stödet förlängas/förkortas eller breddas. 

Tjockleken kan ändras i egenskapstabellen ”properties”. Revit erbjuder många fördelar vid 

modellering av ändstödet jämfört med Tekla. 

4.1.3 Räcken 

Tekla: 

Metoden för att skapa räcken i Tekla är enkel, smidig och erbjuder det användaren behöver. 

Funktionen som gör det möjligt är”Define custom component”. Enbart genom att placera ut 

balkar, pelare eller fundament osv för att forma komponenten räcker det sedan att klicka på 

komponent funktionen och objektet skapas. Största fördelen med den metoden är hur enkelt 

räcken skapas. 

Revit: 

Metoden för att skapa räcken i Revit var avsevärt krångligare och tidskrävande än i Tekla. En 

family behövdes skapas för vertikala stänger och rälsen. Vid placering av rälsen uppstod ett 

flertal felmeddelandet för att få rätt placering, detta orsakar att Revit får negativt resultat.  

4.1.4 Farbanan 

Tekla: 

Denna del var den mest komplexa del att skapa av bron. Utvecklaren av Tekla har skapat ett 

extra tillägg enbart i syftet att kunna skapa denna del av bron. Tillägget som beskrivits kallas 

Beam Extruder. Den stora fördelen med Beam Extruder är att den ger exakta koordinater som 

en profil skall följa och således kan skapa ritningar och information med 100 % korrekthet. 

Nackdelen är att förståelsen för hur funktionen används avancerad och koordinater, profil osv 

måste stå i en excelfil som funktionen skall integreras med. 

Revit: 

Revit erbjöd precis som Tekla ett verktyg passande för att skapa farbanan. Detta verktyg är 

inte speciellt riktad mot att skapa banan, utan att skapa objekt med unika former. Eftersom 

WSP kräver att bron följer specifika koordinater och funktionen ”Conceptual mass” inte visar 

koordinater i modelleringsvyn får Revit sämre resultat i denna jämförelse 

4.2. Användarvänlighet 

Första steget vid analys av de två programmen Tekla och Revit är att ta reda på ifall de båda 

ger samma resultat i slutändan av modelleringen, alltså ritningar och information som kan 

användas. Främst var att ta reda på hur Revit skiljer sig mot Tekla eftersom det inte används 

idag och ifall det kan skapa samma resultat. Steg två är att göra analys av vilket av de två som 
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är mest användarvänligast för projektören. I analysen av användarvänligheten ingår 

vyinställningar, menyer, detaljarbete, presentation, ritningar, rapporter och interoperabilitet. 

Inlärningskurva är en aspekt som beskrivs och är bland de viktigaste att analysera. 

4.2.1 Vyinställningar: 

Tekla:  

Metoden för att skapa vyer i Tekla är uppbyggt av ett enkelt sätt. Tydligt system som visar de 

vyer som är skapade och de som är öppna i programmet. Att skapa sektionsvyer utförs på ett 

enkelt sätt, enbart placera ut två punkter eller tre punkter. Varje del i bron kan dessutom få 

skapad en separat vy. Tekla visar tydligt den vy som är markerad genom en röd ruta runt 

fönster och en markering under fliken window. Enkelt och tydligt är en bra beskrivning av 

Teklas inställningar. 

Revit: 

I Revit finns alla vyer av modellen under sidotabellen ”Project browser”. Project browser 

visar på ett mer tydligt sätt en i Tekla de vyer användaren kan se modellen. Vyerna är där 

bättre organiserade i Revit än Tekla, t.ex. placeras alla sektionsvyer/planvyer som skapats 

under kategorierna Sections och Structural plans. Då en vy markeras i project browser visar 

tabellen med egenskaper ovanför de inställningar som kan ändras i vyn tydligt. Det systemet 

är överlägset tydligare än hur inställningarna utförs i Tekla. Omfattningen av de möjliga 

inställningarna i Revit är dessutom större i Revit än Tekla.  

4.2.2 Detaljarbete/modifiering: 

Tekla: 

Detaljarbetet i Tekla är en av de egenskaper i programmet som skapar bäst intryck på 

användaren. Funktionerna för att flytta, kopiera och rotera ger användaren exakt den 

information användaren behöver för att enklare skapa korrekta modeller. Då ett objekt ska 

flyttas får man exakta sträckan mellan den punkt man ska flytta ifrån och flytta till. Att kunna 

bestämma sträckan själv i en av de tre riktningarna skapar också ett intryck av att modellerna 

kan placeras med bättre säkerhet. Modifiering av element har ett tydligt arbetssätt genom att 

enbart klicka på en balk, pelare, platta osv kan den ändras i fönstret för egenskaper. Det är lätt 

att hitta den profil som behövs och lätt system för att applicera förändringen.  

Revit: 

I Revit visas de flesta funktioner för att modifiera element då användaren markererar ett 

objekt. Detta gör det tydligt var man hittar funktionerna och ett intryck av att det finns flera 

olika alternativ att välja. De grundläggande funktioner flytta, kopiera och rotera har placerats i 

kategorin ”Modify”. Funktionerna är inte lika tydliga med sträckan mellan punkt 1 och punkt 

2 vid förflyttningar, sträckan visas längs linjen och skapar inte samma professionella intryck 

som i Tekla. Rotationsfunktionen är inte lika tydlig som i Tekla, den är dock helt ok att 

användas. Revit erbjuder dock funktioner utöver Tekla som är av stor nytta, bl.a. ”Edit 

profile” som underlättade mycket vid mellanstödet. Detaljarbetet upplevs inte kunna korrigera 

i samma utsträckning som i Tekla och skapar en känsla av att modellen blir felmodellerad. 
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I Revit finns precis som i Tekla inställningar för stöden. Dessa inställningar har ett mer 

otydligt gränssnitt för inställningar och mer komplicerat sätt att t.ex. ändra tjocklek. Ett 

exempel är centerstödet som består av en basic wall 900 mm tjocklek, ifall användaren vill 

ändra till 1000 mm på ett korrekt sätt utförs det genom 6 steg i programmets funktioner för att 

få rätt resultat, i Tekla krävs endast två steg för samma uppgift. Denna metodik skapar ett 

intryck av att ha ett onödigt komplicerat arbetssätt och sänker det totala intrycket av Revit. 

4.2.3 Presentation, ritningar och rapporter: 

Tekla:  

Presentation: 

Möjligheterna med att skapa visuell presentation i form av hög kvalitativa bilder eller 

animationer är få och otydligt var funktionen är placerad. Enda funktionen tillgänglig finns 

under fliken tools och kallas ”Screenshot”. Funktionen tillåter dessutom endast fyra olika 

inställningar för att ta bilder av modellen. Tekla upplevs p.g.a. detta som bristande i denna 

aspekt och ger ett intryck av att utvecklaren inte anser detta vara av särskilt stor vikt. 

Ritningar: 

I Tekla finns ett avancerat system för att skapa ritningar och tydligt var funktioner för att 

skapa dem är placerad. Arbetsmetodiken för att skapa och korrigera i ritningsverktyget är 

dock komplext och svårförståeligt. För att förstå hur ritningsverktyget fungerar krävs djupare 

inlärning än de andra funktionerna 

Rapporter 

Teklas funktioner för att skapa rapporter av t.ex. materialmängder osv är placerad tydligt och 

upplevs som samtidigt som professionell och simpel. Metoden som är beskriven i tidigare 

kapitel fungerar logiskt och fungerar enligt den metoden användaren förväntas, alltså markera 

modellen och med endast ett knapptryck få ut rapporten. Dokumentet med t.ex. 

materialmängd visas direkt i fönstret, dokumentens layout är simpel och tydlig. Tekla ger ett 

professionellt och gediget intryck på denna aspekt. 

Revit 

Presentation: 

Revit erbjuder ett större utbud med möjligheter för att skapa realistiska bilder av modellen. 

Kvaliteten är skarpare och bättre än motsvarigheten till funktionen som finns i Tekla. Ifall 

användaren är dålig på engelska och inte förstår vad ordet ”Render” betyder skulle det dock 

vara svårt att förstå var funktionen för bildrendering är placerad, eftersom ikonen har bilden 

av en tekanna. Placeringen är till skillnad från Tekla placerad under fliken view som kan 

anses vara en mer lämpad plats än fliken tools. Funktionens inställningar gör det möjligt att 

ändra ljussättning, exponeringsgrad, bakgrundsinställningar osv. Inställningarna har dessutom 

ett bredare spektrum än den har i Tekla. Dessa fördelar och bland annat hur bilden presenteras 

i vyn ger ett bättre intryck för skapandet av presentationen i PR-syfte med Revit. 
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Ritningar: 

Metoden för att skapa ritningar är lättförståeligt eftersom hur ritningar skapas är integrerat i 

modelleringsprocessen. Det räcker med att öppna en av de mallar för ritningar, dra de 

ritningar från plan eller sektion till ritningsmallen. Att skapa och ändra i ritningen krävs inte 

djupare inlärning av programmet för att förstå. Alla ritningar placeras i ”Project browser” 

under kategorin ”Sheets”. I Revit upplevs metoden för att skapa ritningar simpel med en hög 

detaljgrad och variationsmöjligheter vilket är en positiv aspekt av programmet. 

Rapporter 

Under fliken ”Analyze” finns funktionen Reports vilket är tydligt placerad i funktionsmenyn. 

Metoden för att ta fram rapporterna upplevs dock som krångligt och för att få förståelse för 

hur rapporter skapas krävs djupare inlärning än i Tekla där metodiken är relativt självklar hur 

användaren får information från rapporterna. Detta gör aspekten av rapportskapande krångligt 

och en ny användare skulle troligtvis behöva en kurs för att förstå hur funktionen används. 

För broprojektören är detta en viktig aspekt och således ger Revit ett undermåligt intryck vid 

skapandet av rapporter. 

Rhino 

Presentation: 

Rhino är ett enkelt program för att göra bildrendering, enkla inställningar och tydliga 

funktioner. Rhino har väsentligt bättre renderingsverktyg än Tekla samtidigt som det fungerar 

utmärkt att importera Teklamodeller in i Rhino och kan således använda verktyget i Rhino för 

att få en bättre presentation av modellen. 

Ritningar: 

Ritningsverktyget upplevs enkelt med tydliga menyer och placering av funktioner. Systemet 

med att placera ritningen i samma vy och inte i en separat vy, detta upplevs förvirrande och 

ovanligt jämfört med metoden i Revit och Tekla. Placering av mått är enkelt, dock blir texten 

liten och måste förstoras för att synas. 
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4.2.4 Interoperabilitet: 

Tekla 

I Tekla var det förinstallerade möjligheterna för interoperabilitet med DWG-filer krånliga 

p.g.a. att deras metod är svårförståelig för användaren att importera modeller. Tekla tillåter 

enbart importera separata delar eller referenslinjer med DWG. Med IFC filer fungerade 

interoperabiliteten bättre och hela delar kunde importeras och konverteras till Teklas 

filformat. 

Genom extra tillägg till programmet från deras interna nätverk: Extranet kan användaren 

installera en funktion som gör det möjligt för Tekla att förbättra importen av IFC-filer från 

Revit specifikt. IFC filer har bättre flexibilitet och skapar mer möjligheter till interoperabilitet 

mellan dessa två program. 

Revit 

Funktionen för att importera 3D modeller från Tekla och Rhino fungerar bättre i Revit än i 

Tekla. Modellen är dock i hög grad oanvändbar i detta filformat för annat än att skapa 

ritningar i elevation. I IFC-format inkluderas mycket mer information i modellen och blir 

mycket mer flexibel, t.ex. kan varje del som kan skapades i Tekla förflyttas och förändras i 

Revit. 

Revit har precis som i Tekla ett interoperabilitetstillägg som förbättrar möjligheterna för att 

samverk mellan programmen. 

Rhino 

Rhino fungerar bra som ett verktyg för att skapa bilder med renderingsfunktionerna från 

Teklamodeller. Utöver detta har användaren ingen stor nytta av Rhino i detta syfte. 
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4.3. Kvalitetsbedömning 
Från kapitel 1.4 beskrivs QFD – metoden och modellen som används ”kvalitetshuset”, nedan är 

resultatet som sammanställts till en QFD-matris som syns i figuren nedan. I den visas resultatet från 

parametrarna ur analysdelen och totala poängen av viktighetsbetygen. 
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Figur 50: Kvalitetsanalys Tekla Structures. 

Figur 51: Kvalitetsanalys Revit 2013. 
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4.3.1. Sammanfattad kvalitetsanalys. 

Tekla structures:  

Ur tabellen syns det tydligt att Teklas styrkor är bland annat: Modifiering, Custom 

Components, Infoga element. Teklas svagheter syns i de egenskaper längst åt höger, t.ex. 

support, läroresurser och hjälpfunktioner. Detta motsvarar analysen som beskrivit tidigare i 

kapitel 4. 

Revit 2013:  

Revit visar tydligt vilka egenskaper som är de främsta styrkorna, som är att skapa och ändra 

ritningar. Övriga styrkor är bl.a. rendering/screenshot och vyinställningar. Det syns tydligt att 

skapande av rapporter är en svaghet. 

Rhinoceros:  

Eftersom detta program är skapat för annat syfte kan inte vissa egenskaper redovisas eftersom 

de saknas i programmet, i tabellen syns tydligt vilka dessa är. Av tabellen kan användaren 

klart se att Rhinoceras styrkor är bl.a. vyinställningar och rendering, svaghet är egenskapen 

modifiering. I analysen tidigare är Rhinoceros beskriven som ett bättre verktyg för 

modellering av enkla 3D modeller, denna egenskap räknas inte in i kvalitetsanalysen eftersom 

de övriga programmen inte har dessa egenskaper. 
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Viktighetsbetyg 11 25 23 23 9 9 13 SUM:113 

Figur 52: Kvalitetsanalys Rhinoceros. 
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5.0 Diskussion och slutsatser 

Detta projekt har varit omfattande och tidskrävande på flera sätt mycket p.g.a. att det tar lång 

tid att få kunskap av programmet. På grund av tidsbrist valde jag att rikta in projektet på 

huvudsyftet av examensarbetet som var att analysera de olika modelleringsverktygen som 

WSP hade störst intresse av.  En del angående statiska beräkningar av bron utelämnas och får 

således bli en potentiell uppföljare av detta examensarbete om WSP önskar det. 

I denna diskussionsdel utgår jag från erfarenheten och analysen av de tre 

modelleringsverktygen. Denna del ämnar dessutom ta upp saker som gått bra, dåligt och hur 

det kunde göras annorlunda.  

5.1. Diskussion 

Tekla 

Eftersom Tekla är det programmet jag hade mest erfarenhet av innan projektet och bäst 

kunskap av blev det svårt att vara opartisk mot de två andra programmen. I Tekla är 

modelleringssystemet uppbyggt av ett gridsystem för att infoga element krävs kunskap om 

hur gridsystemet ska justeras. Utöver modellerandet av farbanan kunde alla delar skapas 

relativt enkelt och snabbt. Ritningsverktyget var dock svårförståeligt och den delen behövde 

jag egentligen lägga ner mer tid på att lära mig hur man använder det bättre.  

Av de tre programmen var Tekla svårast att få tag på eftersom för att få tag på personen som 

kunde ge mig licens, mest beroende på att han var mycket upptagen och prioriterade inte 

dessa ärenden särskilt högt. Underskrift från handledare behövdes från både min 

projekthandledare, handledare på WSP och ansvarig för mjukvara på universitetet. Tekla 

behövde dessutom en beskrivning av examensarbetet, namn och information om när 

examensarbetet startar, slutar och omfattning. För att få tag på tillägget ”Beam Extruder” och 

installera programmet var jag tvungen att ta hjälp från personal på WSP, det inget Tekla 

kunde erbjuda mest p.g.a. tidsbrist. 

Revit 

Revit hade jag en del tidigare erfarenhet av eftersom Revit var det programmet som lärdes ut i 

Cadkursen under utbildningen. Kunskapen var inte lika stor, men jag var övertygad om att 

projektet var fullt möjligt att utföras i detta program precis som i Tekla. I resultatdelen står det 

tydligt att Revit utför flera moment bättre och smidigare än Tekla. Jag har dock fått bäst 

intryck av Tekla och anser det är ett mer omfattande program än Revit, mycket på grund av 

att modelleringen kan ske i 3D vyn och simpliciteten att ändra profiler, inställningar osv. 

Detta baseras dessutom på de grundläggande funktionerna som att skapa ritningar och 

rapporter, trots att ritningsdelen är mer komplicerad än i Revit.  

Revit har en hel del som är mycket bättre och om dessa faktorer var lika bra i Tekla som de är 

i Revit skulle Tekla vara överlägset bättre. Organisationen bakom utvecklandet av Revit har 

tänkt ut mer på hur man skapar en relation mellan programmet och användarna. Autodesk har 

skapat en sida enbart för studenter där programmet kan laddas ner och installeras, flera 

instruktionsfilmer för programmet, certifieringsmöjligheter, mentorer, support osv. Autodesk 

har satsat stort på att sprida kunskap och erbjuda möjligheter för studenter. Det finns även en 
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websida skapad av Revitanvändare där medlemmar kan dela med sig av deras skapade 

komponenter, söka om hjälp i forum, visa upp bilder av sina projekt och tom söka jobb inom 

den sektorn. Tekla erbjuder också lärohjälp genom videotutorials, manualer och det finns ett 

forum skapat av användare även i Tekla. Det Tekla erbjuder sina användare i form av träning, 

resurser, forumshjälp och smarta hjälpresurser är avsevärt färre än i Revit. 

Rhinoceros 

Detta program var nytt för mig och krävde inlärning av de grundläggande funktionerna för att 

kunna skapa bromodellen. Det var lärorikt och intressant eftersom modelleringssystemet var 

helt olikt de andra programmen. Min generella bild av Rhinoceros är att programmet har 

större flexibilitet och smidighet för att skapa 3D modeller, detta underlättar vid modellering 

eftersom resultat nås snabbt. Rhinoceros har dessutom ett stort medlemsengagemang som 

beskriver olika funktioner i programmet, svarar på frågor och delar med av kunskaper. De 

tillåts skapa tredjeparts tillägg för att skapa extra funktioner till programmet som gör Rhino 

mycket mer intressant eftersom det riktar sig mer mot privata aktörer och inte bara anpassat 

för företag som Tekla. Av de tre programmen var dessutom Rhino det som var lättillgänligast 

eftersom att det kunde laddas ned direkt från hemsidan och användas utan att behöva en licens 

från programutvecklaren. Programmet erbjöd möjligheten att göra 25 sparade filer och efter 

det krävdes licens, vilket räckte för syftet att analysera programmet och skapa den bromodell 

som i övriga program.  

Jag insåg snabbt att Rhinoceros var ett mycket smidigt program och för hobbysyfte är det ett 

perfekt verktyg för t.ex. skapa modeller av ett hobbyprojekt. Ur ett broprojekteringsperspektiv 

är Rhinoceros inte det mest lämpade programmet förutom i PR-syfte. 

Det som har gått bra med projektet: 

Huvudsyftet med rapporten var att skapa modeller av den broritning som WSP tillhandahöll 

med och analysera de tre viktigaste programmen Tekla Structures, Revit 2013, Rhinoceros 

och interoperabilitet mellan dem. Eftersom jag lyckades skapa dessa modeller är den delen i 

examensarbetet som är mest lyckat och som har gått bra. Jag har lärt mig en hel del om broar, 

hur de är uppbyggda och olika typer av broar. Samarbetet med WSP har fungerat bra, de 

hjälpte mig med det jag behövde de få tillfällen det behövdes. WSP gav mig precis de resurser 

som behövdes och var alltid behjälpliga. 

Vad som har gått dåligt: 

Från början var det planerat att skapa modellen i fyra olika program, det programmet som 

uteslöts kallas Novapoint Bro. Novapoint beskrev WSP vara ett utdaterat program som inte 

används och som inte många andra aktörer använder längre, således var de inte särskilt 

intresserad av det och såg det mest som en bonus. Bristen på tid och det svaga intresset var 

orsaken till att Novapoint inte ingick i undersökningen. 

Ett annat delmål var att exportera modellen in i beräkningsprogram lades också ner p.g.a. två 

anledningar: Bristen på tid och att detta delmål var för komplext och jag ansåg att det skulle 

dra fokus ifrån den röda tråden i examensarbete.  
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Kontakten med Teklas återförsäljare i Sverige som beskrivits ovan var även en del som 

överväger vara en dålig egenskap i projektet.  

Utöver detta fanns inte många sidor av projektet som var dåligt.  

Vad som kunde göras bättre: 

Examensarbetets första fas bestod till största del av att lära mig de olika programmen. Vid 

inlärningsprocessen gick tid till att lära mig i vissa fall funktioner som inte hade något av 

värde för examensarbetet/modelleringen. Eftersom flera av de hjälpmedlen för att lära mig 

programmen gick ut på att skapa modeller var jag tvungen att skapa dessa för att komma åt 

det av värde i hjälpmedlet. Ett exempel är armeringsdelen i Tekla, det fanns flera sätt att 

armera och det bästa sättet som passade min modell beskrivs i slutet. 

För Revits del innehöll modellen så mycket information som orsakade hinder vid modellering, 

detta kan möjligtvis ha stoppats genom inställningar i programmet men som undersökning av 

detta inte lades tid på. 

Hållbar Utveckling 

Genom denna rapport kan WSP förbättra arbetet med broprojektering ur ett teknisk och 

ekonomiskt perspektiv i hållbar utvecklingsarbetet. Med hjälp av QFD –modellen som 

metodik för att redovisa moment som olika program utför bättre kan projektörerna utföra 

dessa i ett program och sedan exportera modellen för att slutföra uppgiften i ett annat för att 

minska tid samt kostnader för projektering. Denna rapport omfattar således de ekonomiska 

och sociala aspekterna av hållbar utveckling. [2] 
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5.2. Slutsats 

Att förstå hur de olika programmen fungerar och utforma analysen har varit tidskrävande och 

ansträngande. Syftet med rapporten var att undersöka de olika programmen för att optimera 

arbetsflödet baserat på viktiga faktorer.  

För att utföra en uppgift finns ofta flera olika tillvägagångssätt, i detta fall var det främst att 

välja mellan Tekla Structures eller Revit 2013 för att skapa en bromodell. Eftersom 

möjligheten att använda något av de två programmen kan det konstateras vara av intresse att 

veta skillnaderna. Det har handlat om skillnader av modelleringsprocessen, funktioner som att 

skapa egna objekt, rapporter, presentationer osv. Denna analys bidrar således till WSP’s 

projektörer väsentlig information angående de olika programmen, hur de fungerar, vad de 

fungerar bra till och vad de inte fungerar bra till. 

Mål som skulle uppnås: 

Förklara vilken del i projekteringsarbetet de olika programmen utför effektivast. 

- Svar finns i kapitel 4.4 

Med en standard metod jämföra olika faktorer i ett poängsystem för att ta reda på vilket av 

programmen utför 3D modelleringen bäst. 

- Detta utfördes med kvalitetshusmodellen som är en del av kundcentrerad planering. Kapitel 

4.4. 

Kan programmen exportera en modell in till ett annat program och modellen stannar kvar utan 

några automatiska ändringar? 

- Ja det går att göra genom att importera modellen i IFC-format. Se kapitel 2.1.4 

Interoperabilitet i Tekla.  

Jämföra utformingen av armering. 

- Information om armering finns för varje program i modelleringsprocessen kapitel 3 och en 

analys i kapitel 4. 
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