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Förord 

 

Denna rapport är resultatet av ett examensarbete utfört inom högskoleingenjörsutbildningen 

med inriktning elkraft på Karlstads universitet. Arbetet genomfördes på uppdrag av Sweco 

Industry, Karlstad. Jag vill tacka Sweco för möjligheten och alla inblandade medarbetare och 

speciellt tack till min handledare Marie Severinsson. Jag vill även tacka min handledare på 

universitetet Peter Röjder. 
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Sammanfattning 

 

Arbetet utfördes på Sweco Industry i Karlstad med avsikt att undersöka vad en övergång från 

2D till 3D-konstruktion skulle innebära för elavdelningen. Då Sweco redan i dagsläget 

använder 3D-modeller vid anläggningskonstruktion ville man utvärdera för- och nackdelarna 

med att även inkludera elkonstruktionen i detta arbetssätt. Att man i framtiden vill övergå till 

3D var i princip redan beslutat men i vilken omfattning och vilka delar av anläggningarna var 

vid arbetets början oklart.  

Arbetet har till största del bestått av att intervjua erfarna konstruktörer och programutvecklare 

för att samla in så många åsikter och synpunkter som möjligt för att sedan kunna utvärdera 

och sammanställa dessa i en rapport. Jag fick även möjlighet att lära mig programmet för att 

få en inblick i hur det är att arbeta som elkonstruktör av en fabriksanläggning vilket gav mig 

en chans att sätta mig in i de eventuella problem som kan finnas.  

Målet med arbetet var att sammanställa de eventuella för- och nackdelar som en övergång till 

3D kan innebära. Den stora svårigheten med projektet var att det inte fanns någon tillgänglig 

statistik eller testprojekt vilket innebar att merparten av all fakta var tvunget att komma från 

personliga erfarenheter. Vid projektets slut hade två stycken projekt inletts med 3D-

konstruktion som i framtiden kan användas för att utvärdera 3D-konstruktionen av 

elanläggningar.  

  



 

 

Abstract 

 

The work has been done at Sweco Industry in Karlstad with the intent to investigate the 

possibility to construct electrical sites in a 3D-model instead of the usual 2D. Since 3D-

models are already in use by the mechanics department the electrical department wanted an 

evaluation of the advantages and disadvantages this might bring. In the future it’s pretty much 

already decided that 3D is the way to go, but in what extent and which parts of an electrical 

site that is especially suited for this was not clear.  

To collect facts and opinions about this I have completed several interviews with experienced 

constructors at Sweco and the program developers AVEVA. The material from these 

interviews was then analyzed and summarized in this report. I was also given the opportunity 

to learn the program myself to easier understand how a constructor works and which possible 

problems that might appear in the daily work. 

The main goal with this project was to summarize and analyze the possible advantages and 

disadvantages that 3D-construciton might include. The hardest part of this work was that, by 

the start of the work process, no project had been done with this method. This meant that no 

statistics or information was available and most of the fact had to come from peoples own 

experiences. At the end of the work process, two projects had been started with the 3D-

method. These can in the future be used to evaluate the method.   
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1. Inledning 

 

Jag har läst elkraft på Karlstads universitet och i slutet på denna utbildning ingår det att utföra 

ett examensarbete på C-nivå som omfattar 22,5 HP. Detta arbete utfördes på Sweco Industry i 

Karlstad. 

Sweco AB är ett teknikkonsultbolag som opererar över hela världen. Uppdragen som utförs 

varierar väldigt mycket både vad gäller storlek och innehåll, från förstudier och utredningar 

till design, konstruktion och projektering. Totalt är man 9000 anställda varav ungefär hälften 

av dessa arbetar i Sverige där man har kontor på 50 orter med huvudkontoret i Stockholm. [1] 

Swecos tjänster efterfrågas inom ett stort antal marknadssegment, exempelvis tillverknings-

industri, miljö, energi, infrastruktur, transport och fastighet. Sweco är uppdelat i ett antal 

mindre bolag och jag utförde arbetet i samarbete med Sweco Industry som är specialiserat på 

industrianläggningar. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Idag är 3D-modellering ingen nyhet vid konstruktion av nya industrianläggningar utan har 

blivit mer eller mindre standard. Ofta är det byggnaderna som först konstrueras innan 

anläggning tar över och konstruerar utrustningar och rör i 3D-miljön. Ofta slutar det här, utan 

att elkonstruktionen görs i 3D. Detta trots att verktygen och applikationerna finns. 

Anläggningskonstruktion och andra discipliner har, på Sweco Industry, använt sig av 3D-

modellering under en lång tid, ca 20 år, och nu vill man undersöka möjligheten att även 

inkludera elkonstruktionen i detta. En del av elkonstruktionerna läggs redan i dagsläget in i 

3D-modellen men då utförs detta av en anläggningskonstruktör som på begäran från 

elkonstruktören lägger in det i 3D-modellen. Detta innebär dubbelarbete samt en större risk 

för missförstånd och felaktigheter. Anledningen till att man ofta väljer att lägga in delar av 

elanläggningen i 3D, såsom kabelstegar och skåp, är att man som konstruktör nästan alltid 

arbetar på samma projekt tillsammans med andra men inom olika discipliner. Man vill därför 

kunna kontrollera att exempelvis en kabelstege kan placeras där man tänkt eller om den 

kolliderar med ett rör eller något annat. Upptäcker man ett fel redan på konstruktionsstadiet 

sparar man väldigt mycket tid jämfört med om det upptäcks när man redan börjat bygga.  

 

 

 

 



2 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med denna rapport är att analysera vilka delar av en elanläggning som lämpar sig för 

3D-konstruktion och vilka för- och nackdelarna med detta är.  

Med elanläggningar innefattas:  

 Kabelstegar och rännor 

 Elcentraler och skåp 

 Kopplingsdosor och kontaktuttag 

 Automation och instrument 

 Motorer och pumpar 

 

1.3 Frågeställning 

 

– Vad vill man åstadkomma med att konstruera elanläggningar i 3D? 

– Vilka delar av en elanläggning lämpar sig för arbete i 3D-miljö? 

– Vilka för- och nackdelar finns med att konstruera i 3D jämfört med 2D? 

– Hur påverkas kunderna?  

 

1.4 Avgränsning 

 

Då detta projekt endast gäller metoden vid konstruktion av anläggningar kommer teori om 

kabeldimensionering och andra beräkningar endast tas upp ytligt då detta inte är relevant för 

rapporten i övrigt. Det fanns även en tidsbegränsning på 15 veckor. 

 

1.5 Metod och arbetssätt 

 

Eftersom detta projekt i grunden gick ut på att sammanställa för- och nackdelar med olika sätt 

att konstruera elanläggningar är en stor del av materialet taget från intervjuer med erfarna 

konstruktörer på Sweco samt mailkorrespondens med AVEVA. Jag lärde mig även grunderna 

i programvarorna så att jag själv kunde sätta mig in i de olika problemen som fanns.   
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2. Introduktion 

 

2.1 Problemformulering 

 

För Sweco, som ju är ett tjänsteföretag, gäller uttrycket ”tid är pengar” bokstavligt talat. Kan 

man spara tid genom att utveckla sitt sätt att konstruera ritningar till olika anläggningar så vill 

man göra det. Att arbeta som man gör idag på elavdelningen fungerar bra, men det finns 

mycket potential till utveckling. När man dessutom i många projekt får ta hjälp av andra 

avdelningar som sedan tidigare har 3D som standard för att lägga in sina delar i deras modell 

så upptäcker man snart att man inte arbetar optimalt eftersom detta innebär dubbelt arbete, 

vilket i slutändan drabbar kunden som ska betala projektet.  

Eftersom de flesta projekt Sweco Industry utför sträcker sig över flera olika discipliner så 

vore det för enkelhetens skull väldigt bra om alla använder samma program, kanske till och 

med är i samma modell och arbetar. Detta för att undvika misstag som beror på att exempelvis 

elkonstruktören inte visste att rörkonstruktören hade dragit ett rör där elkonstruktören ville 

lägga sin kabelstege. Just detta exempel är ett relativt vanligt problem som enkelt borde kunna 

undvikas men som kan vara svårt när olika program används. Man måste i så fall sitta och 

jämföra ritningarna och ofta är det svårt även när man har ritningarna eftersom de inte talar 

om exakta lägen vare sig i höjdled eller hur krökar ser ut etc. Det kan även ske förändringar 

och tillägg som inte fanns med från början. Då kan det vara väldigt tidskrävande att försöka 

synkronisera detta mellan avdelningarna som ju kan ha kommit väldigt långt och lagt ner 

mycket tid och kanske får göra om arbetet. [2] [3] 

Med denna bakgrund vill Sweco Industry att jag ska undersöka möjligheten att övergå till 3D-

konstruktion även för elkonstruktionen. Man vill veta vilka för- och nackdelarna är samt vilka 

delar av anläggningen som framförallt lämpar sig för 3D och vilka delar som kanske inte är 

lika självklara.  
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2.2 Koncept 

 

Sweco Industry har tagit fram ett koncept som de kallar Engineering Platform, se figur 1. 

Detta koncept går ut på att man, utifrån kundens egna önskemål och standarder, skapar en 

projekteringsmiljö samt system och metoder för att få detta att fungera i verkligheten. Genom 

att samtliga inblandade i projektet arbetar i en gemensam projekteringsmiljö vill man 

säkerställa att all nödvändig information finns tillgänglig för samtliga projektdeltagare. Detta 

informationsflöde sträcker sig över hela projektspektrumet, från förstudier till drift- och 

underhållssystem. Målet med detta är att försöka minimera att fel och misstag begås. Kunden 

får även behålla tekniken som tagits fram för att exempelvis använda i sitt underhållssystem. 

Just att rätt information finns tillgänglig är en viktig punkt. Med ”rätt” menas att man försöker 

skala bort allt som kan ses som överflödigt och endast behåller det som behövs. Detta är för 

att underlätta för kunden. Kunden är till exempel kanske inte intresserad av vilken typ av 

kablar det ligger på en stege och hur långa dessa är utan det kanske räcker med namn eller 

beteckning samt mellan vilka punkter de sträcker sig. Kunden kan själv välja vad som anses 

relevant för just dem. [4] Databasen Sweco använder sig av heter Sitebase och beskrivs 

utförligare i kapitel 5. 

 

 
Figur 1. En översiktsbild av konceptet Engineering Platform.  Alla olika projekteringsverktyg har 

gemensamma databaser med information som delas med andra.  
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3. Elanläggningar  

 

En elanläggning kan se ut på många sätt. I denna rapport syftas det framförallt på 

industrianläggningar av olika slag som ofta innehåller en mängd olika elektriska apparater 

såsom elmotorer och pumpar. Dessa anläggningar kan vara väldigt komplexa och bestå av 

flera byggnader. Själva elkonstruktionen i en sådan anläggning inkluderar förutom kraft-

försörjning även kommunikation mellan olika delar av fabriken. Några exempel på detta är 

larmsystem, driftsövervakning, PLC-styrning osv. Alla dessa delar ska på ett eller annat sätt 

förbindas via kablar som i sin tur behöver utrymme och vägar att förläggas på. Till detta 

använder man kabelstegar eller kabelrännor. I denna rapport är arbetet endast fokuserat på 

stegar vad gäller kabelvägar, men arbetet för en kabelränna skiljer sig inte nämnvärt. 

 

3.1 Kabelstegar 

 

Kabelstegar finns i en mängd olika utföranden. Kabelstegar ser ut som en vanlig stege, två 

parallella bjälkar som är förbundna med tvärgående reglar som kablaget är fäst vid. Förzinkat 

stål är ett vanligt material. De parametrar som konstruktören ska ta fram är framförallt längd 

och bredd samt se till att upphängningen klarar belastningen. Kabelstegarna i en anläggning 

kan liknas vid motorvägar vad gäller utförandet. En eller flera huvudstråk där det ligger 

väldigt mycket kabel som ska ut till de olika delarna i fabriken. Det finns sedan mindre 

stickstegar som tar kablaget från huvudstegen och vidare till exempelvis pumpar och motorer. 

Figur 2 nedan visar en kabelstege från programmet E3D där man ser huvudstråket samt en 

stickstege. 

 

 

Figur 2. Såhär kan en kabelstege se ut i E3D. Den lilla ”stump” som sticker ner från huvudstråket är 

ett exempel på en stickstege som går vidare till exempelvis en pump.  
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3.2 Elskåp 

 

För att kunna styra sin anläggning, vare sig det rör sig om en pump eller belysning, så behöver 

man ofta ett antal olika komponenter och instrument i form av kontaktorer, säkringar, 

styrsystem m.m. För att detta ska vara skyddat från smuts samt för att öka personsäkerheten 

placeras detta i ett skåp. Dessa skåp kan ha lite olika former, storlekar och kapslingsklasser. 

Konstruktörens uppgift, förutom att bestämma var skåpet ska vara placerat, består framförallt 

av att bestämma följande parametrar: 

- Storlek; Bestäms av hur mycket som ska rymmas i skåpet, både instrument, 

komponenter och kablage. Även behovet av ventilering är dimensionerande. 

- Kapsling; Vilken IP-kapsling skåpet ska ha bestäms av skåpets omgivning, fuktighet 

och smuts m.m. 

- Layout; Hur skåpet ska se ut på insidan. Instrument och komponentplacering, 

kabeldragning samt kabelgenomföringar. 

IP-klassningen är en standardiserad klassifikation för inkapslingen av apparatur. Den består 

främst av IP följt av två stycken siffror där den första indikerar hur bra skyddad mot 

inträngande objekt såsom damm, inträngande objekt och beröring apparaturen är. Den andra 

siffran visar hur bra skyddad mot fuktighet och vatten apparaturen är. Ju högre siffror desto 

bättre skyddad. [5] 

 

3.3 Kablar 

 

Kablaget är förmodligen det som de flesta personer tänker på när de tänker på en el-

anläggning. Konstruktörens uppgift är främst att välja vilken typ av kabel samt vilken ledar-

area de ska ha. Valet av kabelmaterial beror främst på hur den ska förläggas samt om den ska 

vara skärmad eller inte. Med skärmad kabel menas att ett hölje av ledande material omsluter 

ledarna i kabeln för att hindra elektriska fält från omgivningen från att störa kabeln samt att 

skydda omgivningen från kabelns egna elektriska fält.  

Ledararean bestäms av ett antal parametrar:  

- Belastnings- och kortslutningsströmmar. Kabeln ska klara av belastningsströmmen 

under lång tid utan att utveckla för mycket värme. Kabeln ska även klara den 

maximala kortslutningsström som kan uppnås i systemet under en begränsad tid utan 

att riskera brand. 

- Spänningsfall: Det maximalt tillåtna spänningsfallet brukar ligga i intervallet 1-4 

procent av nominell spänning. Spänningsfallet beror i sin tur på ledarmaterial (koppar 

eller aluminium), kabelns längd, omgivningstemperatur samt förläggningssätt.   

En grövre area ger bättre ledningsförmåga och minskad förlusteffekt vilket ger lägre värme-

utveckling. Nackdelen med grövre kablar är främst att de är dyrare. 
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4. Beskrivning av konstruktörsarbetet 

 

Detta kapitel är sammanställt efter intervjuer och samtal med:  

- Leif Karlsson, projektledare El Sweco Industry [6] 

- Bert Severinsson, projektledare El Sweco Industry [7] 

- Marie Severinsson, elkonstruktör Sweco Industry [2] 

- Eddie Carse, elkonstruktör Sweco Industry [3] 

- Fredrik Björk, anläggningskonstruktion Sweco Industry [4] 

- Torgeir Danielsen, konsult AVEVA [8] 

  

Som elkonstruktör på Sweco Industry gäller projekten nästan uteslutande ombyggnationer 

eller nybyggnationer av industrianläggningar av varierande storlekar. Elkonstruktörens 

uppgift är att, utifrån kundens specifikationer och krav, skapa förutsättningar i form av 

ritningar och andra dokument för att en entreprenör ska kunna utföra byggnationen.  

Ritningarna består i dagsläget av främst kretsscheman där det framgår vilken typ av kabel, hur 

den ska kopplas och vilka komponenter den kopplas till. Utöver kretsscheman ska även 

ställverkslayouter, skåpsplaceringsritningar, nödstoppskretsar och listor över instrument och 

kablar skapas. Detta arbete med att skapa dokumentation är den stora delen i 

elkonstruktörsarbetet. All dimensionering av kablar och övrig utrustning sker i datorprogram 

som El-Vis och Febdok som beskrivs i kapitel 5.  

I början av ett projekt måste konstruktören sätta sig in i vad kunden vill ha och diskutera 

specifikationer och förslag på lämpliga lösningar. Efter detta börjar själva konstruktions-

arbetet. Först uppskattar man effektbehovet totalt i anläggningen. Detta för att kunna 

dimensionera ställverk och kunna bereda plats för de grova kablar som förbinder 

anläggningen med elnätet. När detta är färdigt kan en ställverkslayout tas fram. En 

ställverkslayout är en översiktlig ritning över från vilka grupper i ställverket de olika drifterna 

ska hämta sin effekt. Man vill få en jämn fördelning både mellan faserna och grupperna för att 

skapa effektbalans i systemet.  

Det är först när detta är bestämt som kretsscheman skapas. Kretsscheman är enkla 2D-

ritningar över varje drift där det framgår varifrån den matas i ställverket, vilken typ av kabel 

det är och hur den är inkopplad. Detta görs i programmet AutoCAD som beskrivs i kapitel 5. 

Figuren på nästa sida visar ett exempel på kretsschema. 
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Figur 3. Ett typiskt kretsschema där det framgår hur de olika delarna i elanläggningen är 

sammankopplade. Observera att utifrån denna ritning kan man inte veta var kablaget ligger. Bilden 

tillhör Sweco Industry och är skapad i ritprogrammet AutoCAD. 

 

Det skapas normalt inte ritningar över var kablarna är dragna rent fysiskt i en anläggning. 

Undantag kan finnas för de allra grövsta kablarna eftersom dessa kan ta upp mycket plats och 

har stora svängradier.  

Skåpdimensioneringen utförs ofta av skåpstillverkaren. Sweco talar om vad som ska sitta i 

skåpet med en layout samt vilka krav på IP-klassning som krävs. Skåpstillverkaren tar sedan 

fram ett lämpligt skåp.  

Beträffande kabelstegar har det i intervjuer med erfarna konstruktörer framgått att det 

vanligtvis inte skapas ritningar. I verkligheten får entreprenören veta att det ska gå en stege 

från punkt A till punkt B utan att sträckningen är definierad. Entreprenören får sedan efter 

bästa förmåga försöka hitta en lämplig väg för stegen. Däremot är stegbredd och andra 

dimensioner oftast givna av konstruktören. Detta innebär ofta att stegarna blir väldigt krokiga 

med en mängd skarvar och andra lösningar som kan ge ett lite oprofessionellt intryck. I vissa 

projekt händer det även att konstruktören ödslar tid genom att gå runt på site och leta efter 

lämpliga platser för stegarna. I de fall som konstruktörerna faktiskt ritar med kabelstegar på 

ritningarna så är det endast huvudstråken, stickstegarna ritas aldrig ut. Anledningen till detta 

är att det inte kommer att spela någon roll då de i slutändan ändå inte kommer hamna där 
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konstruktören ritar dem. Detta beror på att 2D-ritningarna som används inte har med alla 

detaljer utan endast väggar och dörrar vilket medför att saker ofta sitter i vägen för stegarna.  

När ritningar och materiallistor är framtagna kopplas en entreprenör in som ska verkställa 

bygget. Konstruktören brukar vara med under byggprocessen för att kontrollera hur projektet 

fortskrider samt åtgärda de problem som kan dyka upp. Det är främst under denna del av 

projekten som mycket tid kan sparas. Detta eftersom det är vanligt förekommande att när 

kabelstegar eller kabelskåp ska placeras är antingen ritningarna fel, eller så finns det helt 

enkelt inga. Detta löses på plats genom att byggansvarig från entreprenören tillsammans med 

konstruktören letar reda på lämpliga platser att placera t.ex. stegarna på. De intervjuade 

konstruktörerna hade flera exempel på projekt där det gått åt flera dagar till detta, vilket 

givetvis inte är optimalt. 

5. Programvaror  

 

Programmet Sweco använder för 3D-modellering heter Everything3D, förkortat E3D, och är 

utvecklat av ett brittiskt företag som heter AVEVA [9]. E3D har använts på Sweco i Karlstad 

sedan 2014. Föregångaren till E3D heter PDMS [10] vilket kan ses som föregångaren till alla 

3D-modelleringsprogram som finns idag. PDMS har dock nästan uteslutande använts av 

anläggningsavdelningen men i något enstaka projekt har elavdelningen använt programmet. 

PDMS används fortfarande i många projekt och kommer så att göra i de projekt som 

påbörjades innan E3D kom in i bilden. Dessa två program är kompatibla med varandra och 

kan använda samma databaser och kataloger. Skillnaderna mellan programmen är att E3D har 

ett annat grafiskt gränssnitt samt att det påminner mer om ett Office-program vad gäller 

utseende med menyer etc. och är därmed enkelt att lära sig då de flesta är bekanta med Office-

paketet. Det är även betydligt enklare och snabbare att arbeta med [11]. En översiktsbild på 

E3D finns i bilaga 1. Anledningen till att man nu väljer att övergå till 3D även för el är att i 

E3D-licensen ingår redan ett elverktyg vilket gör att man inte behöver köpa in extra licenser 

utan man har redan tillgång till verktygen. Utöver E3D använder man ett flertal andra 

program som beskrivs översiktligt i detta kapitel. Anledningen till att dessa program tas upp i 

denna rapport är att de anses nödvändiga för att få en helhetsbild av hur man idag strävar efter 

konceptet Engineering Platform. 

   

 

5.1 E3D 

 

AVEVA E3D är ett 3D-modelleringsprogram som ger användaren möjlighet att simulera en 

detaljerad fullskalig anläggning med alla väsentliga delar. Användaren kan själv styra hur 

detaljrik modellen ska vara, möjligheterna finns för att visa varje skruvhål i detalj om så 

önskas.  
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Struktur 

E3D är i grunden uppbyggt av ett antal hierarkiska databaser som lagrar all modelldata och 

referensdata. Kortfattat kan man säga att varje disciplin i ett projekt har sin egen design-

databas. Alla de olika designdatabaserna refererar till en gemensam så kallad referensdatabas 

som innehåller kataloger, egenskaper och användardata. För att varje enskild konstruktör ska 

kunna följa helheten i projektet så grupperas designdatabaserna (ddb) och referensdatabaserna 

(rdb) i en så kallad multiple database (mdb), detta illustreras i figur 4. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4. Varje disciplin har en egen databas i 3D-modellen som skapas utifrån 

gemensamma referensdatabaser. Dessa sammankopplas i en mdb som rymmer hela 

projektet. [11] 

 

Det finns två typer av mdb; update och multiwrite.  
Update tillåter endast en konstruktör åt gången att arbeta med projektet. Detta gör arbetet lätt 

att administrera men kan i större projekt bli en flaskhals eftersom endast en användare åt 

gången kan arbeta i modellen.     
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Multiwrite har inga begränsningar vad gäller antal användare samtidigt. På det här sättet kan 

man arbeta mer tidseffektivt då flera olika konstruktörer kan arbeta parallellt med varandra.  

Varje databas bygger på en trädstruktur där den översta nivån kallas WORLD under vilken all 

data ligger. WORLD genereras automatiskt när en ny databas skapas och kan varken tas bort 

eller döpas om. Under denna ligger SITE vars storlek inte behöver vara fysisk area utan kan 

ha praktiska begränsningar, exempelvis ett helt projekt eller en del av ett projekt. Under SITE 

ligger ZONE. Ofta ligger objekt av samma typ lagrade under ZONE, exempelvis kabelstegar 

under en ZONE och rör under en annan. De tre högsta nivåerna är gemensamma för alla 

discipliner medan de som ligger under ZONE är disciplinsspecifika. Figur 5 nedan beskriver 

hur trädstrukturen ser ut i programmet. [11] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5.  Här syns trädstrukturen tydligt. Skaparen av detta projekt har valt att dela in projektet i 

olika areor (mer specifikt olika byggnader). Varje area är sedan uppdelad i en SITE för varje 

disciplin. Varje SITE är i sin tur uppdelad i en eller flera ZONE för att skilja på olika delar av 

disciplinerna. Exemplet här visar hur kabelstegarna i AREA02 är uppbyggd i databasen. I 

underflikarna kan man sedan se exakt vilka filer som hämtats från katalogen för att skapa 3D-

modellen. 

Mer om själva konstruerandet tas upp i kapitel 6. 
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5.2 Sitebase 

 

För att hantera databaser för de olika disciplinerna i projekten enligt konceptet Engineering 

Base använder Sweco programmet Sitebase.  

Sitebase är ett projekteringssystem som är utvecklat för att hantera information för olika 

discipliner i ett projekt på ett strukturerat och effektivt sätt. Genom att all data blir centralt 

lagrad så har alla inblandade i projektet tillgång till samma information och data behöver inte 

läggas in i mer än en databas, se figur 6. Det finns ett flertal olika verktyg, så kallade Add-Ins, 

samt möjlighet att få egna verktyg anpassade efter just sina egna eller kundens specifika 

behov [12]. Kraven för att Sitebase ska kunna kommunicera med andra program såsom CAD-

system, styrsystem etc. är att de har en databas som innehåller en ADO-drivrutin (Microsoft 

ActiveX Data Objects) [13]. Användaren har även möjlighet att själv lägga in data, antingen 

direkt eller via exempelvis Excel.   

 

 

Figur 6. I Sitebase lagras all information som rör projektet i en gemensam databas, från vilken 

information hämtas till kabellistor etc.  

 

Information från tillverkare kan för en kabel vara exempelvis; maximal temperatur, maximal 

ström, material etc. Information som konstruktören kan lägga till är kabelbeteckning, längd 

och kopplingspunkter. Dessa data hämtas sedan från den gemensamma databasen när kabel- 

och I/O-listor skapas. 
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5.3 EL-Vis/Febdok 

 

För att dimensionera kablar och utföra beräkningar på spänningsfall, säkringar och last-

förmåga används programmet EL-Vis [14], i vissa fall Febdok [15] som är ett snarlikt 

program. I dessa program skapar konstruktören scheman över anläggningen samt lägger in 

viktiga parametrar om tillåtet spänningsfall och effektuttag m.m. Programmet beräknar sedan 

de data som krävs samt ger förslag på lämpliga kabeldimensioner. 

 

5.4 AutoCAD 

 

När man som konstruktör har skapat en 3D-modell av en anläggning så vill man ofta även ha 

tillgång till 2D-ritningar, främst till entreprenörer som ska utföra byggnationen. E3D 

genererar då en .dwg-fil [16] som sedan behandlas med AutoCAD, vilket är ett vanligt 

program för just detta ändamål. Figur 3 på sida 8 visar en ritning skapad i AutoCAD. 

Den främsta användningen av AutoCAD är dock till att skapa kretsscheman. 

  

5.5 Navisworks 

 

När Sweco har gjort en 3D-modell över ett projekt får kunden möjlighet att ”vandra runt” i 

modellen och kommentera saker, rödmarkera och utföra mätningar. Detta görs via 

programmet Navisworks. Det är vanligt att Navisworks används vid möten där anläggningen 

diskuteras för att enklare kunna illustrera ett eventuellt problemområde. Detta underlättar 

väldigt mycket när lösningar ska tas fram för t.ex. ett nytt elskåp som ska placeras i ett trångt 

område eller liknande. Navisworks är gratis och ger kunden en utmärkt möjlighet att se en 

förhandsgranskning av slutresultatet och komma med synpunkter och förslag om ändringar. 

Programmet är begränsat så att användaren inte kan göra ändringar utan endast inspektera. 

[17]  
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6. 3D-konstruktion 

 

6.1 Elkonstruktion i 3D 

 

Att konstruera elanläggningar i 3D skiljer sig från det klassiska sättet främst i den 

bemärkelsen att konstruktören kan göra betydligt mer korrekta ritningar. Anledningen till 

detta är att konstruktören, via 3D-modellen, kan se exakta mått på rör och andra potentiella 

hinder som vanligen upptäcks på plats av entreprenören. Detta är särskilt underlättande vid 

placering av objekt som kräver ett visst fysiskt utrymme, såsom skåp och kabelstegar. I 

många anläggningar är det väldigt ont om utrymme och många objekt som kan hamna i vägen 

för en kabelstege. Dessa objekt kan vara rör, ventilationstrummor, skåp etc. Att detta kan 

undvikas om man konstruerar i 3D var samtliga konstruktörer eniga om. Figuren nedan visar 

en typisk anläggning där man som konstruktör kan få svårt att rita in kabelstegar utan att 

besöka site eller arbeta i 3D. 

 

 

Figur 7. Bilden visar en anläggning där det kan vara svårt att se lämpliga vägar för kabelstegar om 

man endast har tillgång till 2D-ritningar.  Bilden är tagen från E3Ds träningsmiljö och är relativt 

okomplicerad i jämförelse med många verkliga anläggningar. 
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Vad gäller kabelförläggning så är detta fullt möjligt i E3D. I figur 7 syns kablarna som smala 

lila streck. Man har möjligheten att både ange vilken typ av kabel samt var den ska förläggas. 

Programmet kan sedan generera listor både på var kablarna finns och längden på dessa med 

millimeterprecision. I många projekt vill man lämna ett visst reservutrymme på kabelstegar 

för att man i framtiden inte ska behöva sätta upp nya stegar vid eventuella ombyggnationer. 

E3D har en funktion där fyllnadsgraden på en stege beräknas och varnar konstruktören om 

den överstiger den förbestämda maximala fyllnadsgraden. Man kan även erhålla listor över 

materialåtgång i form av antal meter för varje kabelsort och även antal meter stege vilket kan 

vara nyttigt för att kontrollera installationsfirman. 

Detaljnivån begränsas endast av kunden. Möjligheten finns att visa vartenda kontaktuttag om 

kunden så önskar. Detta är såklart en kostnadsfråga och vinsten med att se var alla uttag och 

strömbrytare sitter motiverar förmodligen inte den extra kostnad en så pass hög detaljnivå 

innebär. 

Ytterligare en möjlighet som E3D medför är att skapa skåplayouter i 3D. Detta underlättar för 

skåpstillverkaren som ska bygga skåpet då företaget som Sweco anlitar själva brukar skapa 

3D-modeller när de konstruerar.  

 

6.2 konstruktion i Everything 3D 

 

E3D:s inbyggda applikation för elkonstruktion tillåter användaren att konstruera kabelvägar 

såsom stegar och volymer samt själva kablarna. Kablarna kan sedan förläggas i kabelvägarna 

så att information om längder och fyllnadsgrad kan fås. Kabelkonstruktionsprocessen delas 

upp i tre steg: 

 Cableway: Dessa skapas tidigt i processen för att spara utrymme i modellen för kablar 

och material.  

 Cableway Material: Här definieras hur kabelvägen ska formas utifrån en katalog med 

färdiga moduler, användaren kan även skapa egna moduler helt efter sina egna 

önskemål.  

 Cable: Kablar väljs utifrån en katalog och kan sedan kopplas till föremål i 3D-

modellen för att till slut förläggas på till exempel en kabelstege. Kablarna och dess 

anslutningspunker kan även importeras från andra program. 

Den här uppbyggnaden illustreras i figur 8 på nästa sida.  
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Figur 8. Denna struktur gör det enkelt för konstruktören att hålla isär de olika delarna i projektet 

vilket kan underlätta i ett stort projekt. [11] Jämförelse kan göras med figur 5 på sida 11. 

 

För kabelstegar fungerar det så att man, om man vill slippa ställa in parametrar varje enskild 

stege i projektet, gör en definition där man anger de parametrar och regler som man vill ska 

gälla samtliga stegar i projektet eller en viss typ av stege, se figur 9. Denna definiton anropas 

sedan för varje ny stege man vill skapa. Exempel på parametrar och regler som är vanliga är; 

stegbredd, svängradie, maximal fyllnadsgrad osv. Konstruktören kan sedan skapa flera 

definitioner som gör det möjligt att dela in stegar i kraft- och instrumentstegar, vilket är 

vanligt i lite större installationer. När man har ställt in sina parametrar så väljer man en start- 

och en stoppunkt (head och tail kallas det i programmet) för stegen. När detta är gjort kan 

man antingen låta programmet göra en ”autoroute” vilket innebär att programmet själv lägger 

ut stegen, man kan då välja om den ska förläggas på kortast möjliga väg eller enligt andra 

alternativ. Den andra valmöjligheten är att man själv genom ”define route” styr var stegen ska 

förläggas.  
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Figur 9. Här visas en liten del av de parametrar man kan ställa in på en kabelstege. Bland annat de 

tidigare nämnda fyllnadsgrad och svängradie. Bilden kommer från programmet E3D. 

 

När konstruktören sedan är nöjd med 3D-modellen kan ritningar skapas via E3D. Programmet kan 

generera både vanliga 2D-ritningar men även 3D-vyer kan tas fram. Detta ger entreprenören som ska 

bygga anläggningen en helt annan översiktsbild över hur stegar och skåp ska placeras och ger även 

kunden väldigt korrekta ritningar över sin anläggning som den sedan arkiverar inför framtiden.  

 

6.3 Laserskanning 

  

I ett projekt som gäller ombyggnation finns det såklart redan en befintlig anläggning. I dessa 

fall kan det vara tidskrävande att behöva lägga in en hel anläggning i E3D för att endast lägga 

till eller ändra någonting. Ett verktyg som då kan spara mycket tid är möjligheten att skanna 

in anläggningen med laser och sedan arbeta utifrån det. Det fungerar så att man använder en 

speciell laserskanner som man placerar på olika punkter i anläggningen. Laserskannern läser 

sedan av omgivningen runtomkring och skapar ett ”3D-moln”. Det inskannade ”molnet” läggs 

sedan in i E3D och gör att man kan vandra runt i den virtuella anläggningen och göra de 

mätningar och ombyggnationer man vill. Man har även möjligheten att använda molnet som 

mall om man önskar att ändå skapa anläggningen helt i 3D och inte bara ombyggnaden. Med 

hjälp av diverse verktyg inbyggda i programmet kan man helt enkelt klicka på ett rör i molnet 

vartefter programmet automatiskt genererar ett så kallat hjälprör, vilket är en 3D-modell av 

just det rör man klickat på. Detta är möjligt eftersom lasern mäter alla avstånd med 

millimeterprecision och använder samma koordinatsystem som E3D. Exempel på hur dessa 

”moln” kan se ut och hur man kan använda dessa finns i bilaga 2. 
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6.4 Tider 

 

En introduktion av elavdelningen i 3D-konstruktion bedöms skapa goda möjligheter för att 

förbättra konstruktionsarbetet. Med förbättra menas att mer av den nedlagda tiden ska gå till 

att föra projektet framåt och inte till att korrigera misstag.  

De moment där det bedöms finnas särskilt mycket tid att spara är: 

Ritningshantering: Måttangivelser på de idag använda 2D-ritningarna är ofta inkorrekta. Detta 

medför att konstruktörerna har felaktiga uppgifter när de ska placera sin utrustning i 

anläggningarna. Endast genom att använda sig utav 3D-modeller kan man dels minska 

beroendet av 2D-ritningar och framförallt, man kan spara in all den tid som konstruktören får 

använda till att dubbelkolla uppgifter och göra om sina konstruktioner som grundades på 

felaktiga uppgifter. Det är svårt att uppskatta hur mycket tid som ödslas på detta men man 

bedömer att en stor andel av konstruktionstiden läggs på att validera ritningar och jaga 

korrekta uppgifter. I en 3D-modell finns allt tillgängligt, konstruktören kan själv utföra 

mätningar utan att behöva bekosta resor. 

Ändringar: Ändringar och revisioner sker i alla projekt. Det är ofta vid dessa ändringar som 

misstag begås. I grund och botten beror de oftast på brister i kommunikation. Genom att de 

olika disciplinerna kan arbeta i en gemensam modell kan elkonstruktörerna se om ett rör har 

flyttats eller någon annan ändring som kan påverka stegdragningen. På detta vis underlättar 

det för samtliga inblandade och man behöver inte skriva ut uppdaterade ritningar utan man ser 

snabbt i 3D-modellen hur det har förändrats. 

Resor: Resorna bedöms kunna minska i antal men framförallt tidsmässigt, alltså färre antal 

timmar per resa. Detta genom att konstruktören via 3D-modellen kan utföra många av de 

mätningar och kontroller som i dagsläget måste utföras på site. Detta kan, förutom rese-

kostnaden i sig, även spara boendekostnader. I vissa projekt kräver kunden att konstruktörerna 

ändå befinner sig på plats men i många projekt finns det tid och pengar att spara här. 

Entreprenör: Genom att konstruktören kan placera ut kabelstegarna och elskåpen i sin 3D-

modell slipper entreprenören ödsla tid på att hitta lämpliga vägar och platser. Detta innebär att 

kunden sparar timmar från entreprenören. I viss mån flyttas tiden över på Sweco men det 

kommer även innebära mindre totaltid. Anledningen till detta är att i många projekt går 

konstruktör och entreprenör tillsammans runt på site och försöker hitta lämpliga platser att 

placera kabelstegar, vilket kan försena projekt. Nu kan istället konstruktören lösa detta ensam 

vilket innebär mindre tid i slutändan för kunden att betala. 

Att visa hur mycket effektivare konstruktörerna skulle bli med E3D är svårt men potentialen 

finns definitivt att spara mycket tid. Det finns ingen tillgänglig statistik på hur mycket tid 

konstruktörerna lägger på specifika moment men samtliga tillfrågade konstruktörer är överens 

om att det finns mycket som kan göras effektivare och att övergå till 3D-modellering kan vara 

ett effektivt sätt att uppnå detta. Att sätta siffror på hur mycket tid man kan spara är omöjligt 

och skiljer sig dessutom väldigt mycket från projekt till projekt.  
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6.5 Ekonomi 

 

Sweco betalar per licens och månad ca 12 000 kr för E3D. Varje licens tillåter endast en 

person åt gången att vara inne i programmet. Sweco har ett fast antal licenser samt även 

möjlighet att köpa extra dagslicenser om det skulle krävas. Denna licens debiteras kunden 

som köper Swecos tjänster. Per timme blir kostnaden för en konstruktör som arbetar med E3D 

i ett genomsnittligt projekt, vid jämförelse med AutoCAD, ca 90 kr extra per timme. När 

Sweco räknar på jobb är timpenningen de använder 800 kr, vilket motsvarar en genomsnittlig 

timdebitering för deras konstruktörer. Användning av E3D skulle alltså innebära att priset per 

timme ökar från 800 kr till 890 kr. För att denna ökning av timpriset i slutändan inte ska bli 

dyrare för kunden måste antalet timmar minska med ca 10 procent ( 
90

890
= 0,1011). Ett 

projekt som skulle innehålla 100 timmar med konstruktionstid måste alltså minskas till ca 90 

timmar för att projektet inte ska bli dyrare för kunden. Man ska dock ha i åtanke att en stor del 

av kostnaderna för resor och uppehälle för konstruktörerna i många projekt kan minskas 

markant, vilket kommer bidra till att kostnaden i slutändan ändå minskar. [4] 
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6.6 För- och nackdelar 

 

De intervjuade konstruktörerna på Sweco var rörande överens på en rad punkter.  Nedan har 

jag sammanställt de för- och nackdelar som anses vara särskilt tydliga med 3D-konstruktion 

jämfört med konstruktion i 2D. 

 

Fördelar med 3D-konstruktion jämfört med 2D: 

 - Mer korrekta ritningar över steg- och skåpsplacering. 

- Minskad risk för kollisioner på site mellan stegar och övriga objekt vilket 

sparar tid.  

- Enklare att kommunicera mellan disciplinerna som befinner sig i samma 

modell. 

- Eventuellt minskat behov av resor för konstruktören för mätningar och 

kontroller, vilket kan dra ner slutkostnaden. 

- Möjlighet för kunden att se och påverka konstruktionen i större utsträckning än 

tidigare då endast mekaniken fanns i 3D. 

- Enkelt att inventera metervaror som stegar och kablar, därmed lättare att 

kontrollera entreprenörer. 

 

Nackdelar med 3D-konstruktion jämfört med 2D: 

 - Dyrare licens. 

 - Inlärningsperiod. 

- I mindre projekt eller där det inte är kritiskt med exakta ritningar, t.ex. 

utomhusprojekt kan det ses som överflödigt.  

  

Det ska här påpekas att inlärningsperioden för E3D bedöms vara väldigt kort. Detta eftersom 

Swecos konstruktörer har stor erfarehet av CAD-program sedan tidigare plus att E3D är 

väldigt användarvänligt även för den ovane CAD-ritaren såsom mig själv. Med det i åtanke 

kan man diskutera om man ska ha med inlärningsperioden som en nackdel, den är ju 

dessutom övergående eftersom inlärningsperioden endast påverkar de allra första projekten.   
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7. Diskussion 

 

Jag har valt att dela in diskussionen i två delar, konstruktion i nya anläggningar samt i redan 

befintliga anläggningar. Detta för att det skiljer lite mellan arbetssätten och det är svårt att 

säga generellt vad som är för- och nackdelar för de båda alternativen. Under kapitel 7.3 finns 

även förslag på hur man kan gå vidare med 3D och använda detta i framtiden. 

 

7.1 Ny anläggning 

 

Vid konstruktion av en helt ny anläggning finns inga som helst anledningar till att inte arbeta i 

3D-miljö även för elkonstruktion. Detta eftersom att nuförtiden skapar man mer eller mindre 

alltid en 3D-modell där man helt enkelt bygger anläggningen och lägger in allt som ska finnas 

där såsom rör, motorer, pumpar och ventilation osv. Att då inte lägga in kabelstegar, centraler 

och skåp när man har ändå redan betalar för verktygen är ett slöseri med resurser. Att använda 

3D ger även kunden större möjligheter att komma med synpunkter och önskemål på en helt 

annan nivå än om den endast har 2D-ritningar att tillgå.  

Hur detaljerad man ska vara i modellen styr kunden, vill den kunna se vartenda eluttag i 

byggnaden så är detta fullt möjligt. Är det en fabrik kanske deras underhållsavdelning vill se 

var all utrustning hamnar och kunna påverka så att det blir lättåtkomligt när de ska arbeta med 

utrustningen.  

En annan fördel med att använda 3D-modellen från början av projektet är att konstruktören 

kan lägga in all data i databasen vilket kommer spara mycket tid när kunden i framtiden vill 

bygga om eller göra tillbyggnationer. Tidsbesparingen kommer främst att bero på att 

konstruktören vet var samtliga kabelstegar finns, hur pass belagda de är och vilka kablar som 

finns där. Genom att alla dessa data redan finns lagrad behöver man aldrig som konstruktör 

springa runt i fabriken och leta efter plats att förlägga en ny stege/kabel utan man kan enkelt 

gå in i modellen och se var det finns utrymme. Detta förutsätter att modellen hålls uppdaterad 

mellan projekten. 

När det gäller vilka delar av elanläggningarna som lämpar sig för att lägga in i 3D-modellen 

så är det återigen kunden som sätter gränserna. Möjligheterna finns som sagt för att lägga in 

allting, men kunden bestämmer vad som anses nödvändigt. Kabelstegar och elskåp kan ses  

som det absolut mest grundläggande och i princip ett måste vid varje konstruktion. Inte minst 

på grund av att dessa delar har en fysisk storlek som kan påverka den omgivande 

utrustningen. Om man sedan väljer att även förlägga kablage i sina stegar kan ses som mer 

alternativt eftersom det mer hör till dokumentation. Fördelen med att lägga in kablage är att 

man på ett enkelt sätt kan se hur belagda stegarna är och på så vis förenklar man för framtida 

ombyggnationer. Att man dessutom kan se var samtliga kablar ligger kan även detta spara in 

tid vid ombyggnationer. I intervjuer har nämligen konstruktörer på Sweco berättat att i vissa 
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projekt spills väldigt mycket tid bara på att leta rätt på kablar och framförallt var de går 

någonstans, detta gäller främst vid rivningsarbeten. 

Troligen kommer väldigt få kunder, om ens någon, att vilja lägga in kablaget i 3D-modellen. 

Detta eftersom att man inom elbranschen sällan eller aldrig gör ritningar där det framgår var 

kablarna är förlagda. Det kan i bästa fall stå på en kabellista att kabeln ligger på stege XXX. 

Denna standard kommer troligen inte att förändras inom den närmaste framtiden. Även om 

det troligtvis inte skulle skilja nämnvärt mycket i tid för konstruktören att lägga in även 

kablaget i 3D-modellen så blir det trots allt en extra kostnad för kunden som den förmodligen 

ser som helt överflödig och därmed onödig. 

 

7.2 Befintlig anläggning 

 

Svårigheten med att konstruera i en redan befintlig anläggning är det faktum att allting redan 

finns i verkligheten men oftast inte i en 3D-modell. Vid nybyggnationer är det inget problem 

eftersom man skapar 3D-modellen innan själva bygget startar, men i en befintlig anläggning 

som ska byggas om eller byggas ut så saknas ofta en färdig modell att konstruera i. Detta kan 

man lösa genom att använda laserskanning och på så sätt relativt enkelt kunna skapa en 3D-

modell om så önskas eller att helt enkelt arbeta i det så kallade ”skanningsmolnet”, vilket 

innebär att konstruktören endast skapar eller ändrar de delar som berörs i anläggningen via 

molnet. Detta är kanske att föredra om det är ett mindre projekt där kunden kanske vill pressa 

ner kostnaden och tidsåtgången. Å andra sidan så tjänar kunden igen den extra kostnaden som 

en komplett 3D-modell skulle innebära om den i framtiden ska göra nya ombyggnationer 

eftersom konstruktören då har allt färdigt. Ett annat ännu billigare alternativ är att 

konstruktören endast skapar de väsentligaste delarna som krävs för att kunna förlägga kabel-

stegarna utan hjälp av laserskanningen. Detta är förmodligen det arbetssätt som kommer bli 

vanligast i små projekt eftersom laserskanningen då kan anses onödigt dyr.  

När Sweco Industry utför projekt är det som sagt väldigt sällan som det endast är en disciplin 

som är inblandad. anläggningsavdelningen använder alltid 3D-modeller när de tillverkar sina 

rör och om då även elkonstruktionen sker i 3D så finns det ju en färdig modell som de kan 

arbeta med. Som jag nämnde i problemformuleringen är detta arbetssätt redan använt i ett 

fåtal projekt, med den skillnaden att elkonstruktören brukar ta hjälp av en kollega från 

anläggningsavdelningen för att lägga in sina delar i 3D-modellen.  
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7.3 3D i framtiden 

 

Den här utredningen visar på att användningen av 3D-konstruktion kan vara väldigt 

användbart även för elkonstruktörerna. Det man bör fundera över är inte om man ska gå över i 

3D, utan vilka moment man bör inkludera. Kabelstegar får anses som det mest grundläggande 

och bör alltid utföras i 3D. Egentligen talar ingenting emot att 3D-konstruktion av kabelstegar 

kommer leda till en förbättring. Tvärtom tyder allting på att det både kommer att spara tid och 

göra det enklare för kunden att verkligen få en förhandsvisning på projektet innan bygget drar 

igång. Kabelstegar är en så grundläggande del av en anläggning att man bör ge det samma tid 

och planering som de rör som anläggningsavdelningen bygger i 3D-miljöer. Detta kommer, 

förutom att spara tid, även resultera i att stegdragningen blir bättre utförd och inte lika 

irrationell som det i dagsläget ofta är i anläggningar. Denna irrationalitet beror på att det inte 

brukar finnas en förutbestämd väg för kabelstegarna utan de blir anpassade efter omgivningen 

i efterhand Det är framförallt de så kallade huvudstråken som man bör lägga in, men det går 

att även inkludera stickstegarna som går ut till apparaterna. Det underlättar främst för 

entreprenören som ska utföra byggandet att ha en färdig plan och slippa ödsla timmar på att 

själv lösa detta. 

Utöver kabelstegarna bör även skåp inkluderas i 3D som standard. Detta grundas på att skåp 

tar upp en relativt stor fysisk volym av en anläggning och kan i trånga utrymmen vara ett stort 

hinder om man konstruerar rör eller stegar. Genom att lägga in skåp i 3D-modellen kan 

kollisioner undvikas. Dessutom är det en grundförutsättning för att kunna placera stegar 

eftersom det i regel går en stege fram till skåpen. Det kan dessutom vara önskvärt för kundens 

underhållsavdelning att kunna påverka skåpens placeringar för att kunna underlätta eventuella 

framtida felsökningar. 

Kabelstegar och skåp tillhör grundpaketet och bör alltid utföras i 3D. Efter detta kan man 

anpassa detaljnivån utifrån kundens önskemål. Säkerhet i form av säkerhetsbrytare och nöd-

stopp är också tänkbart att tas med i det grundläggande men detta kan lämnas till kund att 

avgöra.  

Kablage får ses som ett alternativt tillval som inte nödvändigtvis måste inkluderas i 3D-

modellerna. Detta eftersom det egentligen inte tillför någon värdefull information. Man kan 

resonera kring att det skulle underlätta vid framtida ändringar att kunna se exakt var kablarna 

ligger, men det får ses som en lyx vilken egentligen inte är nödvändig. Den klara fördelen 

med att rita in kablaget ändå är för att erhålla exakta längder vilket gör det möjligt att kunna 

lämna mer precisa kostnadsförslag samt kontrollera entreprenörerna.  

För väldigt små projekt eller anläggningar som är utomhus och exakta placeringar inte är lika 

kritiska kan det diskuteras om man ska använda 3D eller inte. I dessa projekt bör en 

diskussion föras med kunden där man kommer överens om vilket arbetssätt man ska använda. 

Kunden får helt enkelt bedöma nyttigheten med att ha en färdig modell för framtida 

ombyggnationer och de andra fördelarna som detta medbringar mot den extra kostnaden som 

ju blir mer påtaglig vid mindre projekt.  
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8. Slutsats 

 

Detta arbete visar att det finns mycket att utveckla i elkonstruktörernas arbete, framförallt vad 

gäller tidsutnyttjande. Mycket av den tid som idag spills på att korrigera konstruktionsmisstag 

i form av t.ex. kolliderande stegar och rör kan i stor utsträckning undvikas vid en övergång till 

3D-konstruktion. Att man dessutom har stora möjligheter att spara in på restid och boende-

kostnader innebär att den relativt lilla extrakostnad som programlicensen innebär snabbt kan 

tjänas in.  

Mitt förslag till Sweco Industry efter detta arbete är att övergå till 3D-konstruktion. 

Potentialen att spara tid och göra ett bättre arbete är för stor för att inte genomföra enligt min 

mening. Med ett bättre arbete menas att minimera misstagen som ofta görs samt att lämna mer 

kompletta ritningar som inte behöver korrigeras lika mycket som det ofta görs i dagsläget. Ett 

förenklat samarbete mellan disciplinerna följer med på köpet eftersom man kan arbeta i 

samma 3D-modell. 

 

 

Vid slutskedet av detta examensarbete hade projekt inletts där elkonstruktörerna arbetade i 

3D-miljö. Dessa projekt bör sedan utvärderas och analyseras både från konstruktörernas sida 

och även från kundens håll. Man kan sedan göra en ekonomisk sammanställning där man kan 

försöka jämföra med ett likvärdigt projekt för att se eventuella förbättringar och brister. Detta 

kommer att bara bli ungefärliga uppskattningar eftersom inget projekt är det andra likt. 

Framförallt bör man föra noggranna protokoll över hur mycket konstruktionstid som läggs på 

de olika momenten för att kunna jämföra med andra projekt som utförts enligt den tidigare 

metoden. Efter detta kan man göra en djupare analys över hur stora skillnaderna blir och då 

kanske fatta ett slutgiltigt beslut om hur man vill arbeta i framtiden. 
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Bilaga 1 

 

 

Figur 10. Bilden visar hur E3D ser ut. Lägg märke till att menyerna påminner mycket om hur ett 

office-program ser ut, detta gör att det går relativt snabbt att lära sig att hitta alla verktyg och 

funktioner. 3D-modellen kommer från AVEVAs träningsmiljö. 
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Bilaga 2 

 

 

Figur 11. En bild som visar hur upplösningen är när laserskanningen används. Som man kan se är det 

otroligt detaljrikt, avstånden har millimeterprecision.  

 

 

Figur 12. Från samma del som ovan fast här har några så kallade hjälprör lagts in ovanpå molnet för 

att kunna skapa en 3D-bild av anläggningen. Detta kan göras för alla delar i anläggningen om man 

önskar. Konstruktören kan även skapa 3D-modeller av t.ex ett helt nytt rör som han lägger in, då 

varnar programmet om det nya kolliderar med någonting redan befintligt i ”molnet”, som ju är hur det 

ser ut i verkligheten. Här har jag lagt in delar av ett rör, det rödmarkerade. 


