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Sammanfattning 
Vid uppritandet av byggmodeller på WSP Group i Norrköping använder man idag två 
program: TEKLA Structures och AutoCAD Architecture. En av anledningarna till detta är att 
armeringsverktyget Impact Reinforcement i AutoCAD Architecture fungerar bättre än 
armeringsverktygen i TEKLA Structures. Då man behöver armering i en TEKLA Structures 
modell exporteras denna till AutoCAD Architecture där armeringsjärnen sedan ritas in. Jag 
har därför undersökt skillnaderna mellan de båda programmens armeringsverktyg, resultatet 
är att Impact Reinforcement är lättare att använda medan TEKLA Structures tar längre tid att 
lära sig, men skulle kunna göra arbetet effektivare med rätt kunskaper.

 
 



 

 

 

 

 

Abstract 
When WSP Group in Norrköping creates building models they use two programs: TEKLA 
Structures and AutoCAD Architecture. One of the reasons for using two programs is that the 
reinforcement tool Impact Reinforcement in AutoCAD Architecture works better than the 
reinforcement tool in TEKLA Structures. If there is a need for reinforcement in a TEKLA 
Structures model it is exported to AutoCAD Architecture where the reinforcement then is 
constructed. I have therefore done a research on the differences between the two programs. 
The result is that Impact Reinforcement is easier to use while more time is needed to learn 
TEKLA Structures. TEKLA Structures could make the work more effective with the right 
knowledge. 

  

 
 



Förord 
Att utföra examensarbetet har varit lärorikt och jag har erhållit många nya kunskaper. Att 
utföra arbetet hade varit svårt utan hjälp från handledare och personalen på WSP i 
Norrköping. Jag vill därför tacka all personal på WSP som hjälpt mig, och ett extra stort tack 
till min handledare Jens Engström. 

Dessutom vill jag tacka min examinator Madjid Taghizadeh vid ITN, Campus Norrköping.

 
 



Innehållsförteckning 
1. Inledning .............................................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ....................................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .............................................................................................................................................. 1 

1.3 Metod och källor ........................................................................................................................... 1 

1.4 Struktur .......................................................................................................................................... 1 

2. Bakgrundsbeskrivning ......................................................................................................................... 3 

2.1 WSP ............................................................................................................................................... 3 

2.2 CAD – Computer Aided Design.................................................................................................... 3 

2.2.1 Autodesk – AutoCAD/ AutoCAD Architecture ..................................................................... 4 

2.2.2 Autodesk – AutoCAD Revit Structure ................................................................................... 5 

2.2.2 Graphisoft – ArchiCAD ......................................................................................................... 5 

2.3 Analysprogram/Dimensionering ................................................................................................... 6 

2.3.1 Finita Elementmetoden (FEM) ............................................................................................... 6 

2.3.2 Staad PRO .............................................................................................................................. 6 

2.3.3 Strusoft ................................................................................................................................... 7 

2.3.4 Robobat .................................................................................................................................. 7 

2.4 Datorgrafiken bakom CAD programmen ...................................................................................... 8 

2.5 3D i CAD-programmen ................................................................................................................. 9 

2.6 BIM – Building Information Modeling ....................................................................................... 10 

2.7 AutoCAD A 2008 (XL-K)........................................................................................................... 12 

2.8 Impact Reinforcement ................................................................................................................. 12 

2.9 Uppritning av armeringsjärn i AutoCAD A 2008 (XL-K) .......................................................... 13 

2.9.1 Fliken Allmänt ...................................................................................................................... 13 

2.9.2 Fliken Representation ........................................................................................................... 14 

2.9.3 Fliken Representation Ändar ................................................................................................ 14 

2.9.4 Fliken Antal .......................................................................................................................... 14 

2.9.5 Fliken Text ........................................................................................................................... 14 

 
 



 
 

2.9.6 Fliken Data ........................................................................................................................... 14 

2.9.7 Insättning av armeringsjärnen i byggmodellen .................................................................... 14 

2.10 TEKLA Structures 14.0 ............................................................................................................. 15 

2.11 Uppritning av armeringsjärn i TEKLA Structures 14.0 ............................................................ 15 

2.11.1 Meny ................................................................................................................................... 15 

2.11.2 Komponentkatalogen .......................................................................................................... 15 

2.11.3 Insättning av armeringsjärn ................................................................................................ 16 

3 Genomförande/ Redogörelse för arbetet ............................................................................................ 17 

3.1 Uppritande i AutoCAD A 2008 (XL-K) ..................................................................................... 17 

3.1.1 Uppritande i 2D .................................................................................................................... 17 

3.1.2 Uppritande i 3D .................................................................................................................... 18 

3.2 Genomförande i TEKLA Structures ............................................................................................ 19 

4. Resultat och analys ............................................................................................................................ 20 

4.1 Resultat ........................................................................................................................................ 20 

4.1.1 TEKLA Structures ................................................................................................................ 20 

4.1.2 AutoCAD A 2008 (XL-K) 2D .............................................................................................. 20 

4.1.3 AutoCAD A 2008 (XL-K) 3D .............................................................................................. 21 

4.2 Analys och slutsatser ................................................................................................................... 22 

4.2.1 Analys TEKLA Structuress .................................................................................................. 22 

4.2.2 Analys 2D I AutoCAD A 2008 (XL-K) ............................................................................... 23 

4.2.3 Analys 3D I AutoCAD A 2008 (XL-K) ............................................................................... 24 

4.2.4 Slutsats ................................................................................................................................. 25 

4.3 Avslutande diskussion ................................................................................................................. 26 

5 Referenser ........................................................................................................................................... 27 

5.1 Internetkällor ............................................................................................................................... 27 

5.2 Tryckta källor (Böcker) ............................................................................................................... 28 

Bilagor ................................................................................................................................................... 28 



Figurer 
Figur 1 Armeringsinställningar i Impact Reinforcement, AutoCAD Architecture. .............................. 13 

Figur 2 Meny för val av armeringsjärn i TEKLA Structures 14.0. ....................................................... 15 

Figur 3 Komponentkatalog för armering TEKLA Structures 14.0. ...................................................... 15 

Figur 4 “Properties” för armeringsjärnen I TEKLA Structures 14.0. ................................................... 16 

Figur 5 AutoCAD A 2008 (XL-K), uppritad modell. ........................................................................... 17 

Figur 6 3D-modell i AutoCAD A 2008 (XL-K). .................................................................................. 18 

Figur 7 3D-modell i AutoCAD A 2008 (XL-K). .................................................................................. 18 

Figur 8 TEKLA Structures 14.0, uppritad modell. ................................................................................ 19 

Figur 9 “Border rebar properties” TEKLA Structures 14.0, här ställer man in egenskaperna för 
armeringsjärnen innan man placerar ut dem. ........................................................................................ 19 

 
 



1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
I slutet av sin utbildning gör alla studenter som läser byggnadsteknik vid Linköpings Tekniska 
Högskola ett examensarbete på 15 högskolepoäng. Jag har valt att göra mitt examensarbete på 
avdelningen för byggprojektering vid WSP Group i Norrköping under hösten 2008. 

1.2 Syfte  
Syftet är att göra en jämförelse mellan armeringsmodulen i TEKLA Structures och AutoCAD 
A 2008 (XL-K).  
Vad är skillnaden mellan betongarmeringsverktygen i TEKLA Structures och AutoCAD A 
2008 (XL-K)?  

Vilka är fördelarna/nackdelarna i TEKLA Structures och AutoCAD A 2008 (XL-K)? 

1.3 Metod och källor  
Till att börja med kommer jag gå igenom några tutorials i TEKLA Structures för att få 
grundläggande kunskaper i programmet. Eftersom AutoCAD A 2008 (XL-K) är likt 
AutoCAD som jag tidigare använt mig av kommer jag vid behov endast att läsa hjälpfilerna.  

En tidigare gjord ritning för ett betongfundament (se bilaga1) kommer att användas som 
underlag när jag sedan ritar upp min modell i Tekla Structures (se bilaga 2) och AutoCAD A 
2008 (XL-K) (se bilaga 3). När de båda ritningarna är färdiga kommer en jämförelse mellan 
programmen att utföras.  

Eftersom ex-jobbet utförs på WSP Group i Norrköping, har jag dessutom tillgång till 
personalens kunskaper inom de båda programmen. 

1.4 Struktur  
I början av rapporten kommer en bakgrundsbeskrivning om CAD (Computer Aided Design), 
hur de har utvecklats och hur CAD-programmen är uppbyggda. Skillnaden mellan 2D och 3D 
beskrivs och fördelarna respektive nackdelarna presenteras.  

Sedan kommer BIM (Building Information Modeling) att beskrivas eftersom TEKLA 
Structures är ett så kallat BIM-program.  

En kort presentation av företaget WSP kommer innan presentationen av programvarorna, 
detta för att man ska få en uppfattning om företaget samt deras projekt och kunder. Till sist i 
bakgrundsbeskrivningen kommer programvarorna TEKLA Structures, AutoCAD A 2008 
(XL-K) och tilläggsprogrammet Impact Reinforcement att beskrivas.  

Därefter kommer en detaljerad beskrivning av tillvägagångsättet för utplaceringen av 
armeringen i de båda programmen. I AutoCAD A 2008 (XL-K) kommer utplaceringen av 
armeringsjärnen att ske med hjälp av tilläggsprogrammet Impact Reinforcement.  
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När presentationerna av programmen är klara kommer olikheterna mellan programmen att 
jämföras och resultatet att presenteras. Därefter kommer resultatet att analyseras och en 
slutsats presenteras. Till sist kommer rapporten och det genomförda arbetet att diskuteras.  
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2. Bakgrundsbeskrivning  
Flera av projekten på avdelningen för byggprojektering vid WSP i Norrköping ritas upp i 
programmet TEKLA Structures, men även AutoCAD A 2008 (XL-K) används. Ett problem är 
att TEKLA Structures inte fungerar lika bra vid uppritandet av armering som 
tilläggsprogrammet Impact Reinforcement i AutoCAD A 2008 (XL-K). För att underlätta 
arbetet exporteras modellerna från TEKLA Structures till AutoCAD A 2008 (XL-K), där 
armeringsjärnen sedan ritas in.  

TEKLA Structures är ett så kallat BIM program och har stora potentialer att effektivisera 
arbetet om hela projekt genomförs i detta program och om armeringsmodulen är fullständig. 

Det finns även andra programvaror på marknaden som klarar av att rita armering. Ett av dessa 
är AutoCAD Revit som även det är ett BIM program. 

2.1 WSP 
WSP är idag ett av de största konsultföretagen i världen. Det hela började 1938 då företaget 
J&W startades av Folke Jacobson och Hans Widmark. 1975 hade företaget 750 anställda och 
introducerades på Stockholmsbörsen.  

År 2001 köptes J&W av det brittiska företaget WSP som också fick ge namn åt det svenska 
företaget J&W. Idag finns det runt 2000 medarbetare fördelade på ett antal orter i Sverige och 
kunderna finns över hela världen1. 

Företaget består av ett antal olika avdelningar till exempel byggprojektering, 
samhällsbyggnad och management. 

2.2 CAD – Computer Aided Design  
Det finns idag ett antal olika företag som ger ut olika slags CAD-programvaror, en del 
anpassade för en speciell bransch, medan man i andra kan installera plug-ins som ger rätt 
verktyg för rätt arbetsområde. 

Redan i slutet av 1950-talet fanns det CAD-program2 och på 1960-talet utvecklades även 
program för att modellera i 3D. Innan dess var det papper, penna och ritbord som användes 
för att konstruera ritningar, detta gjorde arbetet tidsödande och försvårade ändringar av 
ritningarna. Självklart ritas det fortfarande för hand men då är det oftast en första skiss innan 
man använder sig av någon programvara för att konstruera ritningar. 

                                                 
1 WSP Sverige, Om WSP Sverige, [www], http://www.wspgroup.se/sv/WSP-Sverige/Om-WSP-Sverige/, hämtat 
2008-11-03. 

2 Wikiversity, CAD-History, Present and Future, [www], http://en.wikiversity.org/wiki/CAD_-
_History,_Present_and_Future, hämtat 2008-11-03. 
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För en person som inte är van att läsa 2D-ritningar kan det vara svårt att få en visuell bild av 
den färdiga byggnaden, därför är 3D ett bra alternativ. Man kan då vända och vrida på 
modellen för att kolla på den ur olika vinklar och dessutom gå in i den. 

CAD-programvarorna är idag mycket avancerade och kan rita både 2D och 3D, men 
utvecklingen fortsätter. Det senaste inom byggbranschen är BIM (Building Information 
Modeling) där man ritar stora 3D modeller som man kan koppla till databaser för att räkna ut 
näst intill exakta kostnaderna för en byggnad innan den är färdig och för att utföra olika 
simuleringar. 

På marknaden finns det flera olika företag som ger ut CAD-programvaror. Ett av de mest 
kända är Autodesk. Vissa av CAD-programmen är mer anpassade för ett speciellt område, till 
exempel Solid Works som används vid maskindesign.  

CAD har en lång historia bakom sig och utvecklingen går hela tiden framåt. Programvarorna 
blir mer och mer avancerade och klarar av desto mer. Utvecklingen har gått från ritbräda till 
2D (höjd och bred) vidare till 3D (höjd, bred och djup) och nu fortsätter utvecklingen mot 4D 
(höjd, bred, djup och tid). Många företag gör nu animerade visualiseringar i till exempel 
programmet 3D Studio Max från Autodesk. 

2.2.1 Autodesk – AutoCAD/ AutoCAD Architecture 
Det amerikanska företaget Autodesk som grundades 19823 är skaparna bakom AutoCAD. 
Version 1.0 av AutoCAD kom ut på marknaden samma år som Autodesk grundades.  

AutoCAD är från början anpassat för ingenjörer men används idag även av arkitekter. För 
arkitekter finns också programmet AutoCAD Architecture som har ett bibliotek med olika 
byggnadsdelar som en arkitekt skulle kunna behöva i sitt arbete, till exempel dörrar, trappor 
och fönster. Detta program används även av ingenjörer och har då balkar, betong och 
stålkonstruktioner i sitt bibliotek. 

AutoCAD ligger till grund för ett flertal program som till exempel AutoCAD MEP som är 
anpassat för ingenjörer inom vatten och avlopp samt el. På Autodesks hemsida kan man lätt 
hitta program som passar ens behov. 

  

                                                 
3 Autodesk, Milestones, [www], http://usa.Autodesk.com/adsk/servlet/index?siteID=123112&id=3235534, 
hämtat: 2008-11-03. 

4 
 



2.2.2 Autodesk – AutoCAD Revit Structure  
Revit 4är ett BIM-program som ska underlätta arbetet då en och samma konstruktionsmodell 
används för analyser, dokumentation och konstruktion. För att genomföra olika analyser kan 
det kopplas till ett antal olika analysprogram till exempel RAM Structural System där man 
bland annat kan göra analyser av vindlaster och statiska laster. 

Det finns även versioner som är anpassad för arkitekter, elektriker och VVS. Om dessa 
kombineras med varandra har man stora förutsättningar att genomföra större delen av 
projektet i ett och samma program och man kan göra analyser av en större del av 
konstruktionen. 

2.2.2 Graphisoft – ArchiCAD 
Graphisoft startades samma år som Autodesk och släppte samma år sitt CAD-verktyg 
Archicad. ArchiCAD var ett av de första att klara av 3D eftersom det redan från början ritade 
3D-modeller och hade bibliotek varifrån användare kunde välja väggar, dörrar och trappor 
med mera. Idag används ArchiCAD flitigt av många arkitekter och byggföretag över hela 
världen. Programmet kan till skillnad från AutoCAD användas på både MAC och PC och är 
kompatibelt med filformat som DWG, DFX, IFC och Sketch Up.  

                                                 
4Autodesk, Produkter, [www], http://www.Autodesk.se/adsk/servlet/item?siteID=440386&id=6907453, hämtat: 
2008-11-06. 
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2.3 Analysprogram/Dimensionering 
För att utföra olika analyser av modellerna, till exempel påverkan av vindlaster, snölaster och 
hur byggnaden allmänt påverkas av olika laster kan man exportera modellerna till olika 
lastanalysprogram. 

På detta sätt kan man vara säker på att byggnaden inte kollapsar när den utsätts för laster och 
man kan dessutom se hur stora laster som byggnaden kan uppta. 

Det finns ett flertal olika analysprogram på marknaden för att utföra olika slags analyser till 
exempel Staad PRO, Strusoft och Robobat. 

2.3.1 Finita Elementmetoden (FEM) 
FEM-metoden5 används vid olika analyser och är en metod där man med hjälp av datorn löser 
partiella differentialekvationer genom approximativa numeriska lösningar. När man utför 
beräkningarna delar man upp området i trianglar i två eller tre dimensioner, så kallade finita 
element. FEM-metoden kan används vid beräkningar av plasticitet och elasticitet samt vid 
simulering av kollisioner mellan fordon. FEM-metoden och CAD-programvaror är två av de 
viktigaste ingenjörsverktygen.   

2.3.2 Staad PRO 
Staad PRO6 är ett analysprogram utgivet av företaget Bentley som klarar av både 2D och 3D. 
Det är ett lastanalysprogram som använder sig av FEM (Finita Elementmetoden). 
Konstruktionen som ska analyseras kan erhålla linjära statiska krafter eller icke linjära krafter. 
Genom analyser kan man sedan få fram hur stora krafter till exempel en byggnad klarar av 
eller hur den påverkas under ett tidspektra. Programmet kan dessutom användas vid analyser 
av vindkrafter, jordbävningar, snö eller fordon. Programmet klarar av Eurocode, men även 
koder för andra länder. 

För att utföra analyser kan man antingen importera en redan modellerad modell in i Staad 
PRO eller så kan man rita upp 3D-modellen direkt i programmet. Det klarar dessutom av 
olika material i en och samma modell till exempel trä, stål,betong och aluminum. Resultatet 
av analysen kan exporteras direkt till Microsoft Word. 

  

                                                 
5 Nationalencyklopedin, Finita Elementarmetoden, [www], http://www.ne.se/artikel/169703, Hämtad 2008-11-
27 

6 Bentley, Overview Staad Pro, [www], http://www.bentley.com/en-US/Products/STAAD.Pro/Product-
Overview.htm, Hämtad 2008-11-26. 
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2.3.3 Strusoft 
Strusoft7 är ett annat analysprogram som även det klarar av att göra analyser av en enda 
byggnadsdel eller en hel byggnad, tillverkad i ett och samma material eller flera olika. 
Byggnaden kan antingen importeras in i programmet eller modelleras upp direkt i Strusoft. 
Programmet klarar av importer av filformaten DWG, DXF och IFC. 

Man kan analysera punktlaster, utbredda laster, vind och snölaster. Konstruktionen kan vara 
fastinspänd eller fritt upplagd. Man kan utföra analyserna med fasta laster eller variabla laster. 
Programmet kan även utföra analyser av armering8 och se vart armeringen kan behövas 
placeras, vilka dimensioner den ska ha och antalet armeringsjärn som behövs. Det går även att 
utföra beräkningar om spickor kan uppstå i betongen och vart dessa i så fall kommer att 
uppträda och bredden på dem. 

Beräkningarna utförs med FEM-metoden och tar hänsyn till olika länders standarder och kan 
följa till exempel Eurocodes. 

2.3.4 Robobat 
Robobat9 är ett FEM-program för utförandet av olika analyser precis som Strusoft och Staad 
PRO. Programmet utför analyser både i 2D och 3D konstruktioner och kan sammankopplas 
med andra externa program. Resultatet kan dessutom exporteras direkt till Microsoft Word 
eller Excel. Precis som i Strusoft och Staad PRO kan man använda sig av olika standarder 
från olika länder till exempel Eurocodes för Europa. 

Robot kan användas för att utföra dimensionering av armering10. Hur stora mängder man 
behöver, vilka dimensioner som behövs och vad det finns för olika alternativ att välja mellan. 

Det går även att analysera vindlaster, utbredda laster, punktlaster och jordbävningslaster. 
Lastanalyserna kan utföras antingen på hela byggnaden eller på en enskild byggnadsdel. 
Byggnaden eller byggnadsdelarna kan bestå av olika material som trä, stål, aluminium eller 
betong. Man kan undersöka hur permanenta och variabla laster påverkar modellen. 

                                                 
7 Strusoft, FEM-design features overall, [www], http://www.strusoft.com/?pageId=24&langId=1, Hämtad 2008-
11-26. 

8 Strusoft, FEM-design Suite [www], http://5d.serenity.nu/files/FEM-Design_broschure.pdf, Hämtad 2008-11-
26. 

9 Robot, Robot Millennium, [www],  http://www.robobat.com/n/en/262, Hämtad 2008-11-26. 

10Robot, Feature Summary, 
[www], http://www.robotoffice.com/downloads/manuals/en/RMI_21_Feature_Summary.pdf, Hämtad  2008-11-
26. 
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2.4 Datorgrafiken bakom CAD programmen 
Datorgrafik11 är det medium som används för att visa och producera bilder på skärmen endera 
i form av vektorgrafik eller rastergrafik. Det används i allt från CAD-program till 
visualisering och skapandet av filmer.  

3D-grafik började användas på 1990-talet i filmer och dataspel och spred sig snart även till 
CAD-programmen. 3D är något som används mer och mer eftersom det finns ett stort antal 
fördelar med 3D-modeller jämfört med 2D-ritningar och eftersom kunderna efterfrågar 3D-
visualiseringar mer och mer. 

AutoCAD12 var från början ett 2D-program som under åren utvecklats och idag även klarar av 
3D. Programmet baseras på vektorgrafik13, det vill säga objekt man ritar (till exempel linjer, 
cirklar och punkter), är matematiskt beskrivna. 

Rastergrafik är en annan form av datorgrafik som endast består av bildpunkter eller så kallade 
pixlar (voxlar i 3D). Detta format används till digitala bilder och i bildskärmar.  

Skillnaden mellan vektor- och rastergrafik är att en bild gjord med vektorgrafik kan förstoras 
eller förminskas utan att bilden blir suddig, medan en rastergrafik-bild blir otydlig eftersom 
bildpunkterna endast blir större och inte ändras i antal.  

Om man ritar en bild i form av vektorgrafik så konverteras denna och visas på bildskärmen 
med hjälp av rastergrafik, detta innebär att så fort man ändrar något så måste bilden 
uppdateras och konverteras till rastergrafik. Vektorgrafiken skapar filer som tar mindre plats 
eftersom inte lika mycket information behöver lagras.  

Vid modellerandet av 3D-grafik är det uteslutande vektorgrafik som används, men om man 
till exempel ska lägga på en textur på en byggnad använder man sig oftast av bilder ritade 
med rastergrafik som ”klistras” på utsidan av byggnaden.  

För att framställa 2D-bilder av en 3D-modell utför man en process som kallas rendering14 av 
3D-modellen. Det finns ett antal olika sätt att genomföra renderingen på, vilket bland annat 
beror på materialen som används och de ljusberäkningar man vill göra för att belysa 3D-
modellen.  

  

                                                 
11 Britannica Online, Computer graphics, [www], http://search.eb.com.lt.ltag.bibl.liu.se/eb/article-21968, hämtat: 
2008-11-04 

12 Wikipedia, Computer-aided design, [www], http://en.wikipedia.org/wiki/CAD, hämtat: 2008-11-03. 

13Wikipedia, Computer graphics, [www], http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_graphics, hämtat: 2008-11-03. 

14 Nationalencyklopedin, Datorgrafik, [www]• Långhttp://www.ne.se/artikel/150944, 2008-11-04 
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Följande alternativ finns för att framställa 2D-bilder av en 3D-modell: 

• Ray Tracing – Innebär att man följer ljusets strålning, från bildpunkterna som ska 
genereras, in i 3D-scenen. Detta för att ta reda på vilken slutgiltig färg som den 
aktuella bildpunkten ska ha. Vägen ljuset färdas beror på ljuskällornas placering och 
huruvids ljuset reflekteras mot en yta, eller passerar igenom ett 3D-objekt. 

• Radiosity – I detta fall utgår man ifrån att alla ytor reflekterar diffust ljus och man 
beräknar belysningsförhållandena oberoende av vart betraktaren står. Detta innebär att 
alla ytor tar emot ljus från alla andra ytor. 

• Vid uppritandet av naturscener, som berg och vatten, använder man ofta matematiska 
beskrivningar som kallas fraktaler15. 

2.5 3D i CADprogrammen  
Med hjälp av 3D kan man vrida och vända på modellen för att se den från olika vinklar, det 
finns möjlighet att se på modellen utifrån eller gå in i den för att se hur det ser ut inifrån och 
ut. Med 3D kan man visualisera en byggnadsmodell för att på ett enkelt sätt visa hur den 
slutliga byggnaden kommer att se ut. Det går även att se modellen ur ett 2D perspektiv och 
under modelleringens gång producera 2D ritningar.  

Med hjälp av 3D-modellering kan även en person som är ovan att läsa ritningar enkelt få en 
bild av hur byggnaden kommer att se ut, detta kan vara ett bra säljverktyg vid försäljning av 
nyproducerade bostadsrätter eller kontorsbyggnader. En del 3D-program har dessutom 
möjlighet att utföra olika typer av simuleringar och kan på så sätt påverka människors 
attityder inför en nybyggnation. Till exempel kan skuggstudier genomföras så att människor 
boende i omkringliggande bebyggelse kan få en bild av hur en ny byggnad påverkar deras 
miljö. 

Vid uppritandet av 3D-modeller i AutoCAD Architecture ritar man figurer, till exempel en 
rektangel med kommandot ”polyline”, denna kan sedan ”extruderas” det vill säga man ger 
den en tjocklek så att det blir en 3D-modell. På detta sätt man kan man modellera 
rektangulära, kvadratiska och cirkulära objekt.  

Det finns även en katalog med olika 3D-objekt anpassade för arkitekter eller 
byggprojekterare, till exempel fönster, dörrar, trappor, balkar och pelare. Genom att använda 
sig av de färdiga byggnadsdelarna kan man modellera upp olika hus och sedan skapa 2D-
ritningar ifrån 3D-modellen. 

  

                                                 
15 Hans Wallin, Fraktal, [www], http://www.ne.se/artikel/174036, hämtat 2008-11-04. 
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2.6 BIM – Building Information Modeling 
BIM 16 härstammar från CAD (Computer Aided Design) och forskning kring det har pågått 
under flera årtionden men än så länge har man inte kommit fram till någon slutgiltig 
definition. Det amerikanska företag M.A Mortenson Company som använder sig av BIM i 
stor utsträckning kallar det för ”en intelligent simulation av arkitekturen”. 

Äldre CAD-system består av vektorer som associeras med olika lager och linjer medan BIM 
använder sig av intelligenta objekt som lagrar information om hur de uppför sig. Detta gör det 
möjligt att utföra olika analyser.  

BIM används för att producera, överföra och analysera byggnadsmodeller.  

En byggnadsmodell definieras av att: 

• Den består av byggnadskomponenter som visas med hjälp av objekt som är 
intelligenta och ”vet” vad de själva är.  

• Komponenterna innehåller data som beskriver hur de ska uppföra sig, detta gör det 
möjligt att genomföra olika slags analyser. 

• Om parametern för en komponent ändras genomförs ändringen i alla vyerna. 

Idag finns det dock inget BIM-program som uppnår till alla kriterierna för den så kallade 
BIM-teknologin. För att förstå BIM-teknologin måste man förstå vad parametriska objekt är 
för något och vad skillnaden är om man jämför dem med vanliga 2D objekt. Definitionen av 
parametriska objekt inom BIM är: 

• De består av geometriska definitioner, olika data och regler. 
• Geometrisk data är icke-överflödig vilket motverkar inkonsekventhet. Vid 

användandet av 2D är ofta geometrisk data överflödig. 
• Parametriska regler anpassar sig automatiskt när objekt sätts in i till exempel en 

husmodell och om ett objekt får en ny parameter så ändras alla liknande objekt. 
• De olika objekten kan delas in i olika hierarkier. Om ett objekt i objektet ändras så 

ändras ”huvud”-objektet också, eller tvärtom. 
• Om ett objekt får ett otillåtet värde, till exempel storlek eller vikt, så känner reglerna 

för objektet av detta. 
• Objektet kan ta emot eller ge bort attribut samt länka attribut till andra objekt. 

  

                                                 
16 Chuck Eastman m.fl, Paul, [2008], BIM Handbook A Guide to Building Information Modeling, John Wiley & 
Sons Inc, 
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Eftersom BIM är på stor framgång inom byggbranschen marknadsförs allt fler programvaror 
som BIM-teknologi, därför kan det vara bra att känna till vad som inte är BIM: 

• De är 3D modeller fast utan objekt med tillhörande attribut, det vill säga de är inte 
intelligenta och kan endast användas för grafisk visualisering 

• Det går inte att ändra storlek och form på objekten, det finns inga parametriska värden. 
• Om modellen består av ett antal 2D ritningar som måste kombineras för att få fram en 

3D modell. 
• Dimensionerna ändras endast i en vy åt gången. 

BIM-teknologin är ett ganska nytt begrepp och det är ofta svårt att förstå, så ett företag som 
börjar använda sig av det får lägga mycket tid och pengar på utbildning av personal för att de 
ska uppnå rätt kunskaper och för att företaget ska ha nytta av BIM-teknologin. De fördelar 
som BIM kan medföra är till exempel att: 

• Det finns ekonomiska fördelar då man kopplar BIM-programvaror mot ekonomiska 
databaser för att se vilka kostnader man kommer att få. Man kan på så sätt slippa dyra 
överraskningar. 

• Man kan genomföra förstudier i schematisk modell för att se så att byggnaden 
uppfyller alla krav. 

• En BIM-modell skapas inte ur olika vyer som i 2D utan hela modellen skapas 
samtidigt. När som helst i byggprocessen kan man visa designen. 

• Man kan under projektets gång producera uppdaterade ritningar, oberoende av vart i 
byggprocessen man befinner sig. 

• Modellen kan kopplas till en materialdatabas för att göra beräkningar på 
materialåtgången. 

• Man kan göra energianalyser. 
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 2.7 AutoCAD A 2008 (XLK)  
AutoCAD A 2008 (XL-K) är en CAD-programvara utvecklad av företaget Autodesk, det är 
ett tilläggsprogram AutoCAD Architecture 2008 utvecklat av företaget CAD-Q. Det har 
dessutom speciella applikationer anpassade för WSP. Programmet tillåter användaren att 
modellera i både 2D och 3D.  

Skillnaden mellan AutoCAD A 2008 (XL-K) och AutoCAD är att det förstnämnda är 
anpassat för arkitekter när det kommer till dokumentation, design och konstruktion 17.  

I AutoCAD A 2008 (XL-K) finns möjligheten att skapa egna bibliotek med olika 
komponenter, till exempel balkar, pelare och olika betongkonstruktioner. Vid armering 
använder WSP Group i Norrköping ett tilläggsprogram som heter Impact Reinforcement.  

2.8 Impact Reinforcement 
Impact Reinforcement är ett tilläggsprogram till AutoCAD A 2008 (XL-K) som används för 
att rita armering. Programmet startas och avslutas från en speciell WSP meny. I programmet 
finns ett flertal alternativ att välja mellan för uppritning av armeringsjärnen och dessutom går 
armeringsjärnen att definiera med ett flertal olika inställningar.  

Hjälpdokumentationen för programmet är till stor hjälp och förklarar kortfattat vad de olika 
kommandona i programmet betyder. Men det är ändå svårt att förstå hur vissa inställningar 
påverkar armeringsjärnet och hur det placeras i modellen.

 
17 Autodesk, Funktioner i AutoCAD Architecture, [www], http://www.Autodesk.se/adsk/servlet/index?siteID=440386&id=10500539,  

2008-09-10 



2.9 Uppritning av armeringsjärn i 
AutoCAD A 2008 (XLK)  
För att rita armeringsjärn måste man starta 
Impact Reinforcement. Jag har använt mig 
av kommandot ”Rita stång” och får då upp 
rutan i Figur 1. Det finns olika metoder att 
välja mellan för att rita ut armeringsjärnen 
och för varje metod finns det ett antal olika 
inställningar att göra.  

Enstaka armeringsjärn, nät, raka stänger i 
underkant eller överkant, grupperade 
armeringsjärn och Bamtec som innebär att 
armeringen är ihopsvetsad med tunna 
plåtband och därför kan rullas ut på plats 18 
är exempel på några olika sorters armering 
som man kan välja mellan.  

Figur 1 Armeringsinställningar i Impact Reinforcement, AutoCAD 
Architecture. 

Dimensioneringen av betongplattan som jag ritar av utfördes till största del för hand, då denna 
projekterades för 10 år sedan då det var mindre vanligt med datoriserade analysprogram. Man 
fick lastuppgifterna från leverantören och utförde sedan beräkningarna för hand med hjälp av 
tabeller. För att få ut antalet armeringsjärn i under- och överkant så gjorde man en 
databeräkning där ett moment lades på betongplattan. Eftersom betongplattan hade ett krav på 
sig att klara av en jordbävning så krävdes en stor mängd beräkningar. 

2.9.1 Fliken Allmänt 
Under fliken allmänt definierar man armeringsjärnets dimensioner. Man kan lagra ett eller 
flera stångnummer till exempel B003 och då få ett fördefinierat armeringsjärn. När detta 
armeringsjärn sedan används kommer dess stålkvalité, diameter och bockningsradie upp 
automatiskt.  

Det går också att lägga till eller ta bort ändkrokarna under denna flik, till sin hjälp har man en 
förhandsgranskningsruta där man kan se armeringsjärnet ur olika vyer. Om armeringsjärnet 
inte är vinklat rätt kan man ändra rotationsvinkeln 90 grader i taget moturs eller medurs. 

  

                                                 
18 BE-grupp, Produkter, [www], http://www.begroup.com/sv/BE-Group-sverige/Produkter/Armering/Produktinformation/Bamtec/,  

2008-09-10 
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2.9.2 Fliken Representation 
Denna flik gör det möjligt att välja om armeringsjärnet ska sättas in i byggmodellen som ett 
2D- eller 3D-objekt och om det ska ligga i under- eller överkant, på hitsidan eller bortsidan. 
Man kan dessutom välja en insättningspunkt för armeringsjärnet i X-, Y- eller Z- led.  

Armeringsjärnet har olika symboler i änden beroende på om det går uppåt eller nedåt, under 
fliken representation kan man välja mellan sex olika symboler utöver ingen symbol alls. 

2.9.3 Fliken Representation Ändar 
Här definierar man om änden ska vara rak eller om den ska ha en böj och i så fall vilken 
storlek som böjens vinkel ska ha, här anges också krokens riktning och ändmarkeringens 
relativa skala som normalt är 1. 

2.9.4 Fliken Antal 
Här väljer man centrumavståndet mellan armeringsjärnen och antalet som ska ligga på rad. 
Man kan dessutom välja hur många buntar det ska vara. 

2.9.5 Fliken Text 
Här väljs stilen på texten och om man vill lägga till en egen förklaring eller använda sig av en 
fördefinierad text som beskriver armeringsjärnets position. 

2.9.6 Fliken Data 
Här definieras om armeringsjärnet ska vara placerat i en speciell del av byggmodellen eller 
om det ska gjutas under en speciell etapp av byggandet. Om man vill ha med armeringsjärnet i 
en beteckning över alla armeringsjärnen kryssar man i att det ska mängdas. 

2.9.7 Insättning av armeringsjärnen i byggmodellen 
När alla inställningar är gjorda för det valda armeringsjärnet sätts det på plats i modellen 
genom att en insättningspunkt väljs, texten kommer att visas i anknytning till armeringsjärnet 
efter att man valt dess position.  

Om man ska sätta in ett rakt armeringsjärn i över- eller underkant så väljer man en 
insättningspunkt och riktningen för armeringsjärnet. Det går att definiera en exakt längd för 
armeringsjärnet genom att skriva in längden. Det går att ändra armeringsjärnets plats och 
textens position i efterhand om man inser att det placerats felaktigt



2.10 TEKLA Structures 14.0 
 

Figur 2 Meny för val av 
armeringsjärn i TEKLA Structures 
14.0. 

TEKLA Structures är ett BIM-program (Building Information 
Modeling) som utvecklats av det finska företaget TEKLA och kan 
användas genom hela konstruktionsprocessen 19. Modellerna lagrar all  
information vilket gör det möjligt för flera användare att arbeta på samma  
modell parallellt.  
Programmet kan användas genom hela byggprocessen och minskar därför  
antalet programvaror.  

2.11 Uppritning av armeringsjärn i TEKLA Structures 14.0 
I TEKLA Structures finns det två olika alternativ för att rita armering. En meny på 
verktygsfältet (Figur 2) där man kan välja om man vill rita enstaka armeringsjärn, nät eller 
grupper av armering, och en komponentkatalog där man kan välja 
mellan flera olika slags armeringssorter till exempel kantarmering, 
visas i Figur 3.  

2.11.1 Meny 
I TEKLAs verktygsfält finns menyn (Figur 2) där man kan välja tre 
olika typer av armering.  

För att få fram rutan för inställningar av armeringsnätets attribut 
måste man dubbelklicka på den valda armeringen. Här kan man ange 
ett namn för armeringsjärnet, välja stålkavlité, ändkrokar och 
diameter samt bestämma betongens tjocklek på sidorna om 
armeringsjärnet. Om armeringsjärnet ska ha några ändkrokar 
definieras det också här. 

Figur 3 Komponentkatalog för 
armering TEKLA Structures 14.0. 

2.11.2 Komponentkatalogen 
I komponentkatalogen (Figur 3) kan man välja ett antal olika armeringstyper till exempel 
kantarmering, balkarmering, skivarmering och u-armering. Man kan välja om man vill se en 
lista över olika armeringsalternativ eller se en förhandsgranskning av alla de olika järnen.  
När den bäst lämpade armeringen valts dubbelklickar man för att få upp en layout-ruta där 
måtten definieras beroende på vilken sorts armering som är vald. I de flesta fall kan 
armeringsjärnen tilldelas ett namn och en klass.

                                                 
19 TEKLA, Produkter, [www], http://www.tekla.com/se/products/tekla-Structuress/Pages/Default.aspx, 2008-09-01 
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2.11.3 Insättning av armeringsjärn 
Vid insättning av armeringsjärnen så väljer man först 
objektet som ska armeras och sedan formen på 
armeringen. Genom att dra ett rakt sträck och skriva 
in 9000 så får man ett rakt armeringjärn som är 9000 
mm långt, om det är ett nät man ska sätta in måste 
man dessutom definiera mellan vilka punkter det ska 
ligga. Man måste förutom detta tänka på att lägga 
armeringsjärnet rätt så att det inte placeras i 
underkant när det ska ligga i överkant och tvärtom.  

Det går att ändra inställningarna för armeringsjärnet i 
efterhand men då kan man endast ändra ”Reinforcing 
Bar Properties” (Figur 4) och inte layout-rutan. Detta 
begränsar möjligheterna att ändra armeringsjärnets 
utseende i efterhand och kan bidra till att armeringen 
måste göras om. 

Figur 4 “Properties” för armeringsjärnen I TEKLA 
Structures 14.0. 

De raka armeringsjärnen placerades ut på 
betongplattans över och underkant. Men på kanterna 
placerades kantarmering ut i form av B-järn (se bilaga 
4). Dessa placerades både på över och undersidan 
genom att först definiera storleken på dem och sedan välja mellan vilka punkter de skulle 
placeras och antalet som skulle placeras ut. Om armeringsjärnen av misstag skulle placeras på 
fel ställe så går det att definiera om dem i efterhand. 
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3 Genomförande/ Redogörelse för arbetet 
Genomförandet av arbetet har inneburit att jag med hjälp av de ovan beskrivna kommandona i 
AutoCAD A 2008 (XL-K) och TEKLA Structures ritat upp betongfundamentet med 
utgångspunkt från en äldre ritning för att sedan göra en jämförelse mellan programmen. 

3.1 Uppritande i AutoCAD A 2008 (XLK) 
I AutoCAD A 2008 (XL-K) kan man välja mellan att rita upp armeringen i 2D eller 3D. Jag 
har använt mig av båda metoderna för att kunna jämföra vilken som ger det bästa resultatet. 

3.1.1 Uppritande i 2D 
Jag började med att rita ut det stora betongfundamentet med hjälp av kommandot ”Line”, och 
skrev in kanternas längd för att få de exakta dimensionerna. Därefter ritade jag upp hjälplinjer 
för att kunna sätta ut plintarna på rätt plats ovanpå betongplattan. Hjälplinjerna användes till 
viss del även vid utplacerandet av armeringsjärnen. 

För att sätta ut armeringsjärnen valde jag 
att använda mig av kommandot ”Stänger” 
under Reinforcement på menyraden.  

Jag följde armeringsspecifikationen och 
lade in armeringsjärnens mått en efter en 
och placerade sedan ut dem på sina platser. 
Då ett armeringsjärn definierats, till 
exempel B003, sparas inställningar för att 
armeringsjärnet enkelt ska kunna användas 
igen.  

 

  
Figur 5 AutoCAD A 2008 (XL-K), uppritad modell. 
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3.1.2 Uppritande i 3D 
I AutoCAD A 2008 (XL-K) 
finns möjligheten att rita upp 
modellerna i 3D även om de 
inte blir lika avancerade som i 
TEKLA Structures. 

Jag började med att rita upp 
betongplattan med hjälp av 
kommandot ”polyline” för att 
sedan ”extrudera” ytan till en 
3D-modell. När modellen var 
uppritad placerade jag ut 
betongplintarna ovanpå 
plattan. För att utföra detta 
hade jag redan innan ritat ut 
hjälplinjer så att placeringen skulle bli rätt. 

Figur 6 3D-modell i AutoCAD A 2008 (XL-K).

För att sätta ut armeringsjärnen i 3D-modellen använder man sig av samma kommandon som 
för utplacering i en 2D-modell. Skillnaden är att man måste göra vissa inställningar för att 
armeringsjärnen ska hamna i 3D-rymden. 

Fortfarande lagrade jag information om armeringsjärnen i ett bibliotek varifrån jag sedan 
kunde välja armeringsjärn med likadana inställningar.  

Vid insättningen kan det vara svårt att få armeringsjärnen på rätt plats och i rätt riktning, men 
det är enkelt att se i 3D-modellen om det blev rätt eller inte, och i värsta fall är det bara att 

ändra på armeringsjärnens 
position. Att kunna vrida och 
vända på modellen är en stor 
fördel med 3D-modeller. 

 

 

 

Figur 7 3D-modell i AutoCAD A 2008 (XL-K).
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3.2 Genomförande i TEKLA Structures 
Jag ritade först upp en betongplatta 
med hjälp av kommandot ”Concrete 
slab”, efter att ha ställt in plattans 
tjocklek. För att få exakta mått 
började jag med att sätta ut första 
punkten och sedan dra linjen åt 
önskat håll och skriva in längden.  

Då betongplintarna och 
armeringsjärnen skulle placeras ut 
på specifika platser i modellen ritade 
jag ut hjälplinjer för att få dem på 

rätt position. Betongplintarna 
härstammar från en enda som jag 
ritade upp utanför modellen och sedan kopierade ut på betongfundamentet. 

Figur 8 TEKLA Structures 14.0, uppritad modell. 

För att rita armeringen använde jag mig av två olika armeringsverktyg dels 
komponentkatalogen där jag valde ”Border rebar” (Figur 7) men även menyraden i 
verktygsfältet. ”Border rebar” använde jag för att konstruera kantarmeringen och till de raka 
armeringsjärnen på ovansidan och undersidan av betongfundamentet använde jag mig av 

kommandot ”Create 
reinforcing bar group”.  

Vid insättningen av 
armeringsjärnen från 
komponentkatalogen väljs två 
punkter mellan vilka 
armeringsjärnen ska sättas ut. 
När armeringsjärnen från 
menyraden ska placeras ut så 
väljs först en insättningspunkt, 
därefter riktningen och till sist 

mellan vilka punkter som 
armeringsjärnen ska placeras ut. 

Figur 9 “Border rebar properties” TEKLA Structures 14.0, här ställer man 
in egenskaperna för armeringsjärnen innan man placerar ut dem. 

Då jag placerade ut armeringsjärnen från komponentkatalogen justerade jag deras längd innan 
utplaceringen. Men däremot var jag tvungen att efter utplaceringen bestämma 
armeringsjärnets diameter, stålkvalité och avståndet till de omkringliggande betongkanterna. 

När jag använde kommandot ”Create reinforcing bar group” definierade jag värdena för 
diametern och stålkvalitén innan insättningen av armeringsjärnen. Längden däremot var jag 
tvungen att ange i samband med insättningen, efter att ha valt en insättningspunkt och riktning 
för armeringsjärnet.
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4. Resultat och analys 

4.1 Resultat 
I TEKLA Structures finns ett större utbud av olika armeringsjärn och inställningar för att 
anpassa dem medan det i AutoCAD A 2008 (XL-K) inte finns lika många inställningar att 
göra.  

Nackdelen med TEKLA Structures är att det blir svårt att lära sig hur alla inställningar 
fungerar men det är lättare att förstå hur armeringsjärnen placerar sig i modellen. Det jag 
saknar är att kunna välja de vanligaste armeringsjärnen ur ett bibliotek, i stället har man alla 
möjliga namn på armeringsjärnen vilket gör det svårt att se vad som motsvarar till exempel ett 
B eller U järn.  

I AutoCAD A 2008 (XL-K) är det lättare att förstå alla inställningar men svårt att föreställa 
sig hur armeringsjärnen placeras ut i modellen och svårt att förstå hur de ligger om man kollar 
på 2D modellen efter utplacerandet. Vid uppritandet i 3D-modellen är det lättare att rätta till 
eventuella fel eftersom de är lätta att upptäcka när man kan vrida och vända på modellen. En 
fördel är att det i AutoCAD A 2008 (XL-K) finns ett bibliotek med standardarmeringsjärnen. 

När det gäller priserna för licenserna så kostar TEKLA Struscutres ungefär dubbelt så mycket 
som AutoCAD A 2008 (XL-K) per licens. Men det höga priset på TEKLA Structures kan 
väga upp att man i förväg kan utföra olika analyser för att se så att inga onödiga utgifter 
uppkommer.  

4.1.1 TEKLA Structures 
Fördelar: 

• Flera inställningar för att anpassa armeringsjärnen. 
• 3D-modellen underlättar utplaceringen av armeringsjärnen. 
• Många olika armeringsjärn att välja mellan. 
• Även en ovan person kan förstå placeringen av armeringsjärnen. 
• Lätt att placera ut armeringsjärnen rätt. 

Nackdelar: 

• Många inställningar att lära sig. 
• Standardarmeringsjärnen finns inte, utan är omdöpta. 
• Kostar cirka 100 000 kr/licens. 

4.1.2 AutoCAD A 2008 (XLK) 2D 
Fördelar: 

• Lätt att lära sig alla inställningar. 
• Standardarmeringsjärnen finns i ett bibliotek. 
• Kostar ”endast” cirka 50 000 kr/licens. 
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Nackdelar: 

• Svårt att förstå hur armeringsjärnen kommer att placera sig i modellen. 
• Modellen går inte att rotera i efterhand vilket gör det svårt att se om armeringsjärnen 

placerat sig rätt. 

4.1.3 AutoCAD A 2008 (XLK) 3D 
Fördelar: 

• Lätt att lära sig alla inställningar. 
• Standardarmeringsjärnen finns i ett bibliotek. 
• Går att vända och vrida på modellen för att kontrollera utplaceringen av 

armeringsjärnen. 
• Lätt att ändra armeringsjärnens inställningar i efterhand. 
• Även en ovan person kan förstå placeringen av armeringsjärnen. 
• Kostar ”endast” cirka 50 000 kr/licens. 

Nackdelar: 

• Svårt att förstå hur armeringsjärnen kommer att placera sig i modellen. 
• Går inte att placera ut flera armeringsjärn mellan två punkter. 
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4.2 Analys och slutsatser 

4.2.1 Analys TEKLA Structuress 
Att rita upp armeringen i TEKLA Structures tror jag skulle kunna innebära fler fördelar än 
nackdelar, det är ett BIM-program med många möjligheter och som med rätt kunskaper skulle 
kunna göra arbetet effektivare. Man skulle dessutom kunna koppla programmet till olika 
databaser för att få fram hur mycket byggnaden kommer att kosta, hur mycket material som 
kommer att gå åt och göra analyser för energiåtgången.  

Då flera personer kan arbeta på samma modell är den hela tiden uppdaterad så att man när 
som kan ta fram ritningar för att se hur arbetet fortskrider. Det negativa med detta är dock att 
användarna av misstag kan börja ändra på en del som modelleras av en annan användare, då 
detta inte kontrolleras av programmet automatiskt. Dessutom går det endast att spara en åt 
gången vilket innebär att det ibland kan bli väntetider. 

Man kan dessutom kopiera in modeller som ritats i andra program för att se om några rör 
”krockar” eller om man satt in elutrustning som inte kommer att få plats eller om en turbin 
sätts in som kommer att vara i vägen för balkar eller väggar. På detta sätt kan man kontrollera 
att alla olika konstruktioner kommer att passa ihop. 

Eftersom det är ett 3D program är det lättare att förstå hur armeringen lägger sig i modellen 
och därför lättare att placera ut den rätt. Om man är osäker på att armeringen placerats rätt så 
kan man dessutom enkelt kontrollera dem genom att vända och vrida på modellen i efterhand 
och rätta till eventuella fel. Armeringen ser dessutom väldigt verklighetstrogen ut och man får 
en bra uppfattning över hur det kommer att se ut i verkligheten även om man inte är van att 
läsa ritningar.  

När man ritar de olika armeringsjärnen i TEKLA Structures så ska programmet känna igen 
vad för slags armeringsjärn det är, om det är c-järn, u-järn och så vidare, men det gör inte 
alltid programmet. Man har helt enkelt skapat sina egna armeringsjärn i TEKLA Structures 
och inte tagit hänsyn till standardjärnen som används vid de flesta byggena. Detta medför 
problem när man sedan ska skriva ut armeringsspecificeringar. Oftast känner inte programmet 
igen vilket slags armeringsjärn det är man har ritat. 

Det finns även möjlighet att utföra lastanalyser i TEKLA Structures. Man kan göra det på två 
sätt: Antingen lägger man in lasterna i TEKLA Structures och sedan exporterar modellen till 
ett beräkningsprogram, till exempel ROBOT, eller så exporterar man hela modellen utan 
laster till ROBOT eller något annat beräkningsprogram och lägger in lasterna där innan 
beräkningarna utförs. 

Desto svårare är det att överskåda alla inställningar som går att göra för att dimensionera 
armeringsjärnen rätt. Det finns ett stort antal olika armeringsjärn att välja mellan i 
komponentkatalogen och för varje armeringsjärn finns det ett flertal olika inställningar att 
göra beroende på armeringsjärnets form och dess placering. Dessa är väldigt svåra att 
överskåda då de inte har standardbeteckningar som oftast används vid projekteringen. 
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4.2.2 Analys 2D I AutoCAD A 2008 (XLK)  
Inställningarna i AutoCAD A 2008 (XL-K) är mer lättöverskådliga medan det är svårare att 
förstå armeringens böjning och dess placering då den modelleras i 2D. I programmet finns det 
även vissa problem med skalan när det gäller måttsättningen och armeringen. Många gånger 
hände det att armeringsjärnen fick rätt skala men då syntes inte texten eller tvärtom. För mig 
har en fördel varit att vissa funktioner liknar AutoCAD som jag tidigare använt mig av.  

De positiva med AutoCAD A 2008 (XL-K) är att man kan välja mellan 
standardarmeringsjärnen som är vanligast. Det känns ändå som att programmet saknar mycket 
för att kunna bli ett bra konstruktionsprogram. Det känns som att modellerna ser ”billiga” ut 
om man jämför med TEKLA Structures.  

Det är lättare att lära sig armeringsmodulen om man jämför med TEKLA Structures eftersom 
det finns färre inställningar att göra och standardarmeringen finns där. Det går även att spara 
inställningarna man utför för de olika armeringsjärnen så de kan återanvändas vid ett senare 
tillfälle vilket underlättare arbetet i form av sparad tid. Man tilldelar då armeringsjärnen ett 
nummer eller namn och dessa visas sedan på armeringsspecifikationen. 

Det negativa är att man inte får en bra bild av hur det kommer att se ut i verkligheten och att 
man inte efter utplaceringen kan se om armeringsjärnen har lagt sig på rätt ställe eller inte. 
Eftersom det är en 2D-modell går det inte att rotera den för att se hur armeringsjärnen lagt sig.  
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4.2.3 Analys 3D I AutoCAD A 2008 (XLK)  
Att modellera armeringsjärn i en 3D- modell i AutoCAD A 2008 (XL-K) har en fördel och 
det är att man enkelt kan se om armeringsjärnen lägger sig rätt eller om man i efterhand 
behöver justera dem. Dessutom är det lätt för en ovan person att se hur den slutgiltiga 
konstruktionen kommer att se ut. Precis som i TEKLA Structures kan man här rotera 
modellen för att utesluta att armeringen har placerats ut på fel ställe eller inte håller rätt 
avstånd till kanterna.  

Det negativa med att modellera armeringsjärnen i 3D är att man inte kan få dem att sprida ut 
sig mellan två punkter utan att man endast kan infoga en fördelningslinje som visar vart 
armeringen kommer att placeras ut. I TEKLA Structures kan man välja att placera ut till 
exempel 90 armeringsjärn med ett centrumavstånd på 300 mm mellan två punkter, detta ger 
en bra visuell bild av hur armeringsjärnen ska placeras i den verkliga modellen. 

Om man jämför med att rita i 2D så är det inte någon större svårighet att rita in 
armeringsjärnen i 3D modellen. Det enda som skulle kunna vara en svårighet för en ny 
användare är att rita upp modellen i 3D, men sedan fungerar utplaceringen ungefär likadant 
som i 2D-fallet. Det man måste göra är att välja utplacering i en 3D-rymd något som kan vara 
lätt att missa men som i efterhand är lätt att återgärda. Även i 3D-modellen kan man spara 
inställningarna för armeringsjärnen för att använda dem flera gånger. 

Jag tycker inte att det är någon större positiv upplevelse att använda AutoCAD A 2008 (XL-
K) för att rita armeringsjärnen i 3D. Resultatet liknar till stor del 2D-ritningen och ser inte 
särskilt imponerande ut om man jämför med 3D-modellen i TEKLA Structures. Dessutom är 
det nog värt att satsa på ett BIM-program då detta verkar varar framtiden inom 
byggbranschen. 

Om man vill göra enklare 2D-ritningar är däremot AutoCAD A 2008 (XL-K) ett bra 
alternativ. 
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4.2.4 Slutsats 
Slutsatsen är att AutoCAD A 2008 (XL-K) går snabbare att lära sig även om det kan vara 
svårt att förstå hur armeringsjärnen placeras ut. TEKLA Structures tar däremot mycket längre 
tid att lära sig men har större potential, dessutom har det en fördel genom att vara ett BIM-
program då detta är något som verkar vara på frammarsch inom byggbranschen. 

Samtidigt finns det ett större utbud av armeringsjärn i TEKLA Structures och ett flertal 
inställningar för att anpassa armeringsjärnen så att de passar in i modellen. När man väl har 
lärt sig armeringsmodulen i TEKLA Structures går det snabbare att sätta ut armeringsjärnen i 
modellen, jämfört med att sätta ut dem i AutoCAD A 2008 (XL-K).  

Under uppritandet av armering har det varit färre gånger då jag varit tvungen att åtgärda fel i 
efterhand vid användandet av TEKLA Structures än i AutoCAD A 2008 (XL-K). Om jag var 
tvungen att välja mellan AutoCAD A 2008 (XL-K) och TEKLA Structures skulle jag utan 
tvekan välja TEKLA Structures. 
 
Jag tror inte AutoCAD A 2008 (XL-K) har någon framtid som 3D-program vid uppritandet av 
armering då programmet inte är särskilt intelligent och inget BIM-program. Speciellt inte på 
WSP där man redan använder sig av TEKLA Structures. Jag tror att man har mer nytta av att 
TEKLA Structures utvecklar sin armeringsmodul så att den blir lättare att använda och sedan 
har man en kurs i denna modul. 

Eftersom WSP i Norrköping började använda TEKLA Strucutres för att rita upp armering i 
slutskedet av denna rapport kunde jag få deras åsikt på hur TEKLA Structures fungerar i 
jämförelse med AutoCAD A 2008 (XL-K). Eftersom de inte behöver exportera modellen från 
TEKLA Structures till AutoCAD A 2008 (XL-K) så utförs arbetet snabbare. De kan dessutom 
lättare kontrollera så att inga av byggdelarna krockar. Genom att rita upp armeringsjärnen för 
hand i TEKLA Structures i stället för att välja dem ur en produktkatalog kan de också få ut 
ordentliga armeringsspecifikationer där programmet känner igen armeringen. Däremot så 
skulle de uppskatta en produktkatalog med de mest använda armeringsjärnen (se bilaga 4). 
TEKLA Structures är dessutom kraftfullare och anses ha större framtida potential.  

Att man börjar använda TEKLA Structures på WSP i Norrköping för uppritandet av 
armeringen, påvisar att den utredning av programmen som jag har genomfört är högst aktuell 
och resultatet, att TEKLA Structures lämpar sig bättre för uppritandet av armering än 
AutoCAD A 2008 (XL-K), stämmer bra.



4.3 Avslutande diskussion 
Då jag ritat upp modellen och armeringen i 3D både i AutoCAD A 2008 (XL-K) och i 
TEKLA Structures så borde det ge en rättvis bild av programmen. Eftersom man på WSP i 
Norrköping endast ritat armeringen i 2D när man använder sig av AutoCAD A 2008 (XL-K) 
så har jag även tagit med detta, för att kunna utföra en ordentlig jämförelse mellan 
programmen.  

Uppritandet av 2D-armeringen har gjort mig ännu mer säker på att det är 3D som är det 
framtida hjälpmedlet för att rita upp modeller då detta ger en bättre bild av den slutgiltiga 
produkten och även förenklar uppritandet och förståelsen för vad det är man modellerar. 

Även om både AutoCAD A 2008 (XL-K) och TEKLA Structures är bra program tror jag att 
det kanske finns andra program som är ännu bättre och enklare att förstå. Ett exempel är Revit 
från Autodesk, då detta program antagligen skulle vara lättare att lära sig för en användare 
som tidigare använt sig av AutoCAD A 2008 (XL-K). 

Ett problem som är olöst är hur man vid utskriften av ritningar i AutoCAD A 2008 (XL-K) 
ska få rätt skala. Detta är ett problem som jag försökte lösa väldigt länge och även fick hjälp 
med, dock utan framgångar. Andra problem som uppstått under arbetets gång har varit 
utplaceringen av armeringsjärnen i TEKLA Strucutures. Jag fick göra om utplaceringen ett 
antal gånger för att få dem i underkant och inte överkant och för att få rätt avstånd till kanten 
på betongfundamentet. 

Det känns som att jag bara har undersökt toppen på ett isberg och att om tiden funnits hade 
jag gjort ännu djupare analyser. Jag har dock lärt mig en hel del om de båda programmen och 
fått kunskaper som jag förhoppningsvis kan ha nytta av i framtiden. 
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