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Sammanfattning 
Denna rapport redovisar mitt examensarbete som gick ut på att jämföra två 

konkurrerande programvaror som används av vägprojektörer. De två jämförda 

är Novapoint Väg Prof och AutoCAD Civil 3D. Detta gjordes genom att 

projekteringen av ett av Tyréns avslutade uppdrag återskapades. På så sätt 

kunde deras funktioner utforskas och jämföras. Båda visade sig ha många 

likheter men även en hel del olikheter, t ex var Novapoint mer användbart vid 

projektering på obebyggdmark. Civil 3D var däremot att föredra vid 

ombyggnationer. Till slut blev ändå Novapoint den rekommenderade eftersom 

arbetet skulle vara inriktat på projektering av nya vägar. Till sist ges några 

kommentarer på de relaterade kurserna på min utbildning. 
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Abstract 
This report sets out my thesis work that was to compare two rival softwares 

used by road designers. The two compared is Novapoint Road Prof and 

AutoCAD Civil 3D. This was done by redoing one of Tyréns´s ended. In this 

way, their functions could be explored and compared. Both proved to have 

many similarities but also a lot of differences, for example, Novapoint were 

more useful during the design of roads on unexploited ground. Civil 3D was 

preferable at rebuilding of current roads. In the end, however, Novapoint 

became the recommended because the work would be focused on the design of 

new roads. Finally, some comments were given on the related courses on my 

training. 
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1 Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att jämföra två konkurrerande programvaror 

som används som hjälpmedel i projekteringsskedet av nya vägar. Skillnader, 

fördelar och nackdelar med respektive program ska utredas och den personliga 

favoriten ska utifrån detta utses med en grundlig motivering.  

1.2 Bakgrund 

Vägprojekteringsprocessen består i princip av två delar. Upprättande av 

arbetsplan och bygghandlingar. Arbetsplanens syfte är att hjälpa väghållaren att 

erhålla vägrätt. Med detta menas att den ansvariga för projektet får ensamrätt till 

marken inom vägområdet.  

 

Väglagen har krav på vad som ska finnas med i arbetsplanen. Där ska anges 

marken som behöver tas i anspråk, en miljökonsekvensbeskrivning, förteckning 

över kända ägare av mark som påverkas, beräknade kostnader och övriga 

uppgifter som behövs för ett genomförande. Detta medför att vägens utformning 

måste bestämmas i arbetsplanen. Man måste alltså reda ut vilka funktionskrav 

som ska gälla och vilka geografiska och geotekniska förutsättningar som finns. 

Däreftar kan vägens utformning bestämmas, dvs vägens sträckning i plan och 

profil, överbyggnadens konstruktion, tvärsektioner i kritiska avsnitt, 

brokonstruktioner, geoteknik och trafikritningar.  

 

När arbetsplanen är klar och vägrätt har erhållits ska bygghandlingarna skapas. 

De utgör ”facit” för hur vägen ska byggas och innehållet beror på vilken 

entreprenadform som ska användas. Normalt består innehållet av projektets 

omfattning, krav på standard, landskapsinformation, anläggningsinformation, 

tekniska beskrivningar, mängdförteckningar och miljöskyddande åtgärder.1

                                                 
1 Kurskompendium Väg- och Gatuplanering, CTH, KTH, LTH 2000-08-22 
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Förr var vägprojektering en process som tog lång tid och mycket arbete. De 

tredimensionella vägarna var tvungna att ritas tvådimensionellt för hand i form 

av linjeföringar och tvärsektioner. Detta var mycket tidskrävande och medförde 

problem om linjeföring i plan eller profil måste ändras under arbetets gång. 

Utseendet på tvärsektionerna (som ofta är väldigt många) kan ändras betydligt 

av en till synes obetydlig ändring i linjeföringen.  

 

De moderna programvarorna har ändrat på detta. Med dem genomförs 

projekteringen ”bak och fram”. Först skapas den nya vägen i tre dimensioner 

och sedan ritas de tvådimensionella ritningarna som beställare och entreprenörer 

fortfarande kräver mer eller mindre automatiskt. Detta reducerar tiden för 

projekteringsskedet enormt mycket. 

 

För tillfället konkurrerar flera utvecklare med sina egna programvaror om 

konsulternas intresse. Två av dessa är de som ska jämföras i detta 

examensarbete: ViaNova med Novapoint och Autodesk med AutoCAD Civil 

3D. Båda är AutoCAD-baserade och använder sig av tredimensionella terräng- 

och vägmodeller för generering av den information som krävs i ritningar och 

handlingar för byggprocessen.  

 

1.3 Metod 

För att kunna få en uppfattning av de två programmen kommer en del av 

projekteringen i ett av Tyréns avslutade uppdrag att återskapas. De versioner 

som används är Novapoint 16.7 och Civil 3D 2008. För att sätta sig in i 

programmen användes kurslitteratur från utvecklarnas egna grundkurser, Väg 

Prof Grundkurs (Vianova 2007) och Grundkurs i Autodesk Civil 3D 2008 

(Thomas Nilsson, Man and Machine, 2007). Hjälp har också tagits av guider 

från utvecklarnas hemsidor och av Tyréns medarbetare.  
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När projekteringen var klar jämfördes hur bra de för att sedan komma fram till 

en slutsats om vilket som är bäst överlag.  

1.4 Avgränsning 

Arbetet kommer att avgränsas till att endast undersöka projektering av en ny 

väg på obebyggd mark. 

1.5 Tyréns AB 

Tyréns grundades 1942 av Sven Tyrén när han tog över John-Erik Ekströms 

Konsulterande Ingenjörsbyrå. Bolaget är ett konsultföretag med kompetens 

inom bl a. byggprojektering, landskapsarkitektur, väg- och markprojektering 

och har ca 700 medarbetare. Kontor finns på ett 20-tal platser i Sverige och 

bolaget är ett aktiebolag som helt ägs av Sven Tyréns stiftelse.2

1.6 Ordlista 

I rapporten förekommer en del ord som kan vara svåra att förstå för den som inte är insatt 

i vägprojektering och användande av AutoCAD. Nedan följer en lista med förklaringar av 

de tekniska termer som kan behöva förklaras: 

 

GC-väg: Gång- och Cykelväg 

Silt: en finkornig jordart som har kornstorlek från 0,002 - 0,06 mm. 

Detaljplan: plan för utformning av bebyggelse 

Tvärsektion: bild av en genomskärning av vägen i en bestämd punkt 

dwg-fil: ett filformat för CAD-modeller 

viewport: ett fönster i en AutoCAD-ritningslayout som visar modellen (dvs. arbetsytan) 

VA: Vatten och Avlopp

                                                 
2 http://www.tyrens.se/Toppmeny/Om-Tyrens/, 2008-05-27 
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2 Förutsättningar 
I denna jämförelse kommer en programmens funktioner för projektering av en 

nybyggd väg jämföras. Vägen är från ett av Tyréns uppdrag där projekteringen 

vid examensarbetets start var avslutad och projektet var i byggskedet. Den del 

av uppdraget som återskapas i arbetet är projektering av en 400 meter lång 

tätortsväg genom ett planerat villaområde i Vikingstad utanför Linköping. 

Längs med vägen ska en GC-väg löpa. Detta är en vanlig typ av projekt som 

vägprojektörer arbetar med. Sverige just nu befinner sig i en högkonjunktur, 

vilket medför att många nya bostadsområden byggs och i dem vägar som måste 

planeras och projekteras.  

 

 
Bild 1. Karta, området för projektet är markerat med rosa.3

 

                                                 
3 Ursprungskarta från eniro 2008-06-05 
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Före byggstart var hela området av åkermark. Marken består från 0-0,3 meter 

ner av lerig matjord. Därunder ner till ett djup mellan 2-6 meter av silt och siltig 

lera på morän.4 Trafiklasten på vägen beräknas vara konstant under dess hela 

livslängd: 300 fordon/dygn varav 1 % är tung. Mer detaljerade förutsättningar 

för utformningen visas i detaljplanen (Bilaga 1) 

2.1 Gemensamma moment 

Oavsett om arbetet sker i Novapoint eller Civil 3D finns två moment som 

genomförs på samma sätt; fastställande av överbyggnad och normalsektion, dvs. 

själva vägkroppens utformning. Överbyggnaden bestäms enligt Väg 94 kap 3.5 

med hänvisningar till Väg 94 kap 1. För detta finns även ett program kallat PMS 

Objekt, utvecklat av vägverket. Jag har dimensionerat med båda metoderna och 

fått samma resultat. Utskrift från dimensionering med PMS Objekt visas i bilaga 

2. Den manuella dimensioneringen visas nedan: 

  

1. Överbyggnadstyp: grusbitumenöverbyggnad 

2. Linköping  klimatzon 2 (figur 1.4-1) 

3. Lokal väg  jämnhetsklass 2 (tabell 1.3-2) 

4. Lokal väg och bundet bärlager i vägöverbyggnad som inte är 

betongöverbyggnad  teknisk livslängd ej definierad. 

5. Likartade förhållanden i trafik råder längs hela vägen. 

6. Ekvivalent antal standardaxlar (3.4.1.1): 

7123,1165,3
2

30065,3 =⋅⋅⋅=⋅⋅⋅⋅= nBAÅDTN kekv  trafikklass 1. 

7. Likartade förhållanden med avseende på materialtyper, tärlfarlighetsklasser 

och dräneringsföhållanden råder längs hela vägen: 

Siltig lera  tjälfarlighetsklass 4 (tabell 1.4-2) 

Siltig lera  materialtyp 5 (tabell 1.4-4) 

8. Minsta totala överbyggnadstjocklek med hänsyn till tjällyftning: 500 mm 

(tabell 3.5-8). 
                                                 
4 Geotekniskt PM: Vikingstad Valhall, del av Bankeberg 11:139, Stadspartner 2007-10-26 
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Minsta totala överbyggnadstjocklek med hänsyn till trafik: 545 mm, varav 45 

mm slitlager, 0 mm bundet bärlager, 150 mm obundet bärlager och 420 mm 

förstärkningslager av krossat material. (tabell 3.5-22) 

9. Eftersom vägen kommer trafikeras av byggtrafik för det omgivande 

villaområdet sätts det bundna bärlagret till 70 mm. Slutgiltiga lagertjocklekarna 

blir då: 

Slitlager: 45 mm 

Bitumenbundet bärlager: 70 mm 

Obundet bärlager: 80 mm 

Förstärkningslager av krossat material 420 mm 

Total överbyggnadstjocklek: 615 mm  

 

Material och stenstorlekar i slit- och bärlager bestäms enligt Väg 94 kap 6 (se 

bilaga 2): 

 

Slitlager: 

300<
justkÅDT  fordon/dygn  material ABT (tabell 6.6-4) 

30 % av lagertjocklek < stenstorlek ABT < 45 % av lagertjocklek  ABT 16 

Bitumenbundet bärlager: 

0≈
tungkÅDT  AG (tabell 6.6-2) 

30 % av lagertjocklek < stenstorlek AG < 50 % av lagertjocklek  AG 32 

 

Överbyggnaden för GC-vägen väljs samma men med 0 mm bitumenbundet 

bärlager.  

 

Normalsektion (bilaga 2) bestäms sedan med hänsyn till vägområdets storlek i 

detaljplanen.
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3 Novapoint Väg Prof 
Novapoint är det mest använda verktyget för mark- och infraprojektering i 

norden. Det innehåller olika program för olika typer av projekteringar, bl. a. 

VA, landskap, järnväg och det som behandlas här: väg.5 För väg finns två 

program; Väg Bas och Väg Prof. Väg Prof är det som har använts vid denna 

studie eftersom det är ett mer användbart verktyg och det som är mest använt. 

Programmet utvecklas av Vianova Systems, ett norskt företag som arbetat med 

mjukvaruutveckling inom infrastruktur sedan 1988.6 Utvecklingen sker i nära 

samarbete med projektörer i framför allt norden, vilket medför att verktygen är 

väl anpassade för de nordiska ländernas regelverk och förutsättningar.7

 

Arbetet i Novapoint sker i dwg-filer mot en separat lagrad terrängmodell och 

vägmodell. Dessa lagras i ett antal filer som de utritade AutoCAD-objekten 

läses in till efter hand under arbetets gång.  

3.1 Arbetsgång 

Terrängmodell 

Det första momentet i projekteringen som utförs i Novapoint är att upprätta en 

terrängmodell. Allt arbete utgår sedan från den och lagras i den. För att skapa en 

terrängmodell läses data in och ges objektkoder och gruppnummer. Dessa data 

kan vara inmätta punkter i terrängen eller inmätta linjer, t.ex. nivåkurvor i en 

topografisk karta. 

 

För att datan ska kunna användas vid skapande av profiler och tvärsektioner 

måste terrängen finnas som linjer. Därför måste en triangulering av punkter 

göras.  

                                                 
5 http://www.novapoint.se/om.asp/id/20, 2008-05-26 
6 http://www.vianovasystems.com/index.asp?id=26004, 2008-05-26 
7 http://www.novapoint.se/om.asp/id/20, 2008-05-26 
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Bild 2. Terrängmodell före triangulering 

 
Bild 3. Terrängmodell efter triangulering 

 

Linjeföring i plan 

Först läses en karta över området och eventuell detaljplan eller vägområde in 

som extern referens i ritunderlaget. Sedan kan vägens linjeföring bestämmas 

med funktionen linjekonstruktion, detta kan göras på olika sätt.  

 

Antingen kan man rita ut en linje med AutoCAD-funktionerna line/polyline/arc 

i underlaget och sedan läsa in dem i linjekonstruktionen. Linjeföringen beräknas 

då och man får se om beräkningen är OK eller inte. För att beräkningen ska gå 
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igenom måste alla övergångar mellan två element vara tangentiella. Ett annat 

sätt är allt eftersom infoga element och ändra längder och radier tills man är 

nöjd, hela tiden visas om beräkningen godkänns av linjekonstruktion. 

 

När man är nöjd med sin linjeföring läser man in den till terrängmodellen. Detta 

blir då vägens centrumlinje.  

 
Bild 4. Linjekonstruktion i plan 

Linjeföring i profil 

Linjeföringen i profil bestäms på samma sätt som linjeföringen i plan, men i ett 

eget fönster där marknivån visas som en linje. 

 

Vägmodell 

När linjeföringen är klar ska en vägmodell skapas. Först fylls en vägbeskrivning 

i, dvs. allt från normalsektionen skrivs in och binds till referenslinjen för vägen 

som nu ligger i terrängmodellen. Nu har man en enkel beskrivning av vägen, 

men sidoytor, bussfickor, mm finns inte med. För det måste man gå in i och 

manuellt skriva in mellan vilka sektioner av vägen och var på vägytan de ska 

ligga, och sedan skriva i deras överbyggnad. 
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Ritningar 

Novapoint har funktioner för att skapa ritningar över plan, profil och 

tvärsektioner.  

 

I plan används först funktionen rita horisontalgeometri för att rita ut vägens 

centrumlinje på ritningsunderlaget, denna kan ritas enligt flera olika ritmanér 

beroende på vilken information man vill ha med på ritningen. Sedan rita slänter 

från vägmodell, då utgår programmet efter terrängmodellen och vägmodellen 

för att rita ut slänterna på plankartan. Det finns även funktioner för att skapa 

layouter med viewports anpassade efter ritningstyp och skala. 

 

Mängberäkning 

För att få ut underlag till en mängdbeskrivning finns en funktion att skriva ut 

mängder till Excel. Då skapas ett Excel-ark med mängder över schakt, fyll och 

samtliga överbyggnadslager. 

3.2 Resultat 

Resultatet från min projektering, dvs. planritningar, profilritning, 

tvärsektionsritningar samt en enkel utskrift av mängdberäkningen redovisas i 

bilaga 4. 

3.3 Visualisering 

Utöver projektering så finns även möjligheter för att visualisera en ny väg i 

Novapoint. Om man endast kräver en enkel visualisering där marken runt 

omkring vägen visas som grönt och vägen i grått, så kan den göras med en 

knapptryckning. Så länge man har vägmodellen inlagd och beräknad kan man 

använda funktionen perspektiv. Då kommer ett nytt fönster upp där en 

tredimensionell modell visas där man antingen kan röra sig fritt, ”åka” längs 

vägen eller gå till en viss sektion av vägen. Det går även att göra vidare 

inställningar för att få en mer detaljerad modell, men detta har jag inte gått in 

på.  
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Bild 5. Enkel 3D-visualisering av vägen skapad i Novapoint.
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4 AutoCAD Civil 3D 
Civil 3D är ett AutoCAD-baserat program för markprojektering utvecklat av 

Autodesk, utvecklaren av AutoCAD. Autodesk är ett amerikanskt företag med 

huvudkontor i San Rafael, Kalifornien. De släppte första versionen av 

AutoCAD 1982 och har sedan dess släppt ca 20 versioner samt många bransch-

specifika applikationer, t ex Civil 3D. Det är en vidareutveckling av tre tidigare 

applikationer; Land Desktop, Civil Design och Survey. Därmed innehåller Civil 

3D funktioner för mätning, landskapsarkitektur och projektering av gator, vägar 

och VA.  

 

För vägprojektering sker allt arbete i Civil 3D i en dwg-fil innehållandes en 

triangulerad terrängmodell, linjeföringen i plan, en profilvy och en s.k. 

Assembly (se under rubrik ”typsektion och korridor” nedan). Ytor, väglinjer, 

korridorer, mm hanteras ett verktygsfält, toolspace innehållandes flikarna 

prospector, settings och survey. I prospector skapas och hanteras alla Civil 3D-

objek, i settings bestäms hur objekten ska visas och i survey hanteras mätdata. I 

detta arbete har endast prospector och settings använts. 
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Bild 6. Prospector och Settings.  

4.1 Arbetsgång 

Terrängmodell 

Terrängmodellen i Civil 3D består av en eller flera ytor. Dessa kan skapas från 

så gott som alla typer av AutoCAD-objekt som har givna x-, y-, och z-
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koordinater, samt även texter. Det går också att använda koordinatfiler eller att 

importera terrängdata från Google Earth.  

 

Linjeföring i plan 

Vägen skapas i samma ritning som terrängmodellen. Först skapar man en 

mittlinje genom funktionen alignment. Här kan linjen skapas på två sätt, 

antingen att läsa in en vanlig polyline eller att välja create by layout, då skapas 

varje element (raklinje eller klotoid) för sig och kan sedan redigeras i efterhand.  

 
Bild 7. Linjeberäkning med metoden create by layout.  

 

Linjeföring i profil 

Innan vägens linjeföring i profil kan ritas ut måste en profile view skapas. Det är 

en vy där terrängprofilen längs väglinjen och rutnät, axlar, texter etc. visas. 

Sedan kan en vägprofil ritas in i profilvyn. Detta görs genom att man antingen 

ritar sammansittande tangenter och infogar bågar i korsningspunkterna, eller att 

man placerar ut raklinjer eller bågar och passar in andra element mellan dessa. 
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Typsektion och korridor 

I modellen består den nyprojekterade vägen av ett eget Civil 3D-objekt kallat 

corridor, vägkorridoren. Den baseras på tre andra objekt: Alignment – 

linjeföringen i plan, profile – linjeföringen i profil och en assembly – en 

typsektion/normalsektion. Assemblyn består av ett antal sub-assemblies, en 

form av ”bitar” som är skapade genom VBA-kodning (Visual Basic for 

Applications). Dessa kan vara körbanor, diken, överbyggnader etc. som kan ges 

värden för bredd, tjocklek, lutning och material. Här använder man sig av sin 

handritade normalsektion och ger sub-assemblierna värden efter den.  

 
Bild 8. Assembly sammansatt av VBA-kodade sub-assemblies (i verktygsfältet 

till höger). 

 

Ritningar 

Civil 3D har funktioner för ritningsgenerering som är mycket användbara. För 

plan finns en funktion som lägger ut ramar med en angiven skala längs 

alignment och sedan skapar layouter med viewports kring ramarna samt en 

stämpel anpassade efter det land man angett. Samma funktion finns för profilen 

men resultatet blir inte helt perfekt för svenska ritningsstandarder. För 
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tvärsektioner finns endast möjligheten att rita ut sektionsvyer i modellen, layout 

med viewports och stämplar måste skapas manuellt.  

 
Bild 9. Automatiskt genererad ritning över linjeföringen i plan. 

 

Mängdberäkning 

En enkel mängdberäkning sker genom att man först skapar ytor för vägens 

terrass och sedan vägens topp. Därefter körs en volymberäkning mellan dem 

och ytan som representerar den befintliga marken. Om man även vill ha 

mängder för överbyggnadens olika lager måste även dessa skapas som ytor.  

 

4.2 Resultat 

Resultatet från min projektering, dvs. planritningar, profilritning, 

tvärsektionsritningar samt en enkel utskrift av mängdberäkningen redovisas i 

bilaga 5. 
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4.3 Visualisering 

Även här, likt i Novapoint är det möjligt att visualisera en ny väg innan den 

byggs. Men det sker på ett lite annat sätt.  

 

Först måste en gemensam modell för marken och vägen skapas, annars kommer 

endast den del av vägen som ligger ovan befintlig marknivå att visas. Det görs 

enkelt genoma tt skapa en ny yta och kopiera och klistra in ytorna för marken 

och vägen (förutsätter att man redan skapat ytor av vägkroppen).  

 

Sedan kan vägen beskådas i tre dimensioner genom att välja view  visual 

styles  realistic, då visas vägen och terrängen runt omkring med realistiska 

färger och man kan genom funktionen free orbit vrida, zooma och panorera runt 

3D-modellen. Sedan kan man göra en rendering, då skapas en bildfil över den 

aktuella vyn i modell-fönstret i AutoCAD. Det går även att välja vilka material 

som ska visas på de olika ytorna men det har jag inte utforskat i någon större 

utsträckning.  

 
Bild 10. 3D-modellen av väg och mark i realisisk vy. 
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Bild 11. Rendering av 3D-ytorna i Civil 3D
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5 Jämförelse och utvärdering 
Observera att från och med denna rubrik är rapporten till stor del skriven 

subjektivt efter mina erfarenheter och åsikter. Olika personer kan tycka olika 

om hur programutvecklarna har valt att utforma programmens funktioner.  

5.1 Skillnader i arbetssätt 

Både Novapoint och Civil 3D är mycket användbara program, samtliga moment 

i projekteringen blir betydligt mindre tidskrävande än om den gjordes helt för 

han med papper och penna. Det krävs dock utöver rent vägtekniskt kunnande 

även en hel del datorvana och kunskaper om programmens utformning och 

funktioner för att kunna utföra den.  

 

Den största skillnaden mellan programmen är att arbetet i Civil 3D sker helt i tre 

dimensioner, Novapoint är fortfarande kvar mer i den traditionella 

tvådimensionella projekteringen. I Novapoint blir arbetet också uppdelat i flera 

olika filer för projekt-id, terrängmodell, vägmodell, VA, etc. till skillnad från 

Civil 3D där allt finns i samma fil. Detta ger dock ingen större skillnad i arbetet. 

Ett annat moment som skiljer sig väldigt mycket är hur vägkroppen skapas, i 

Novapoint matas informationen från normalsektionen in helt i from av tal och i 

Civil 3D används ett mer grafiskt arbetssätt.   

5.2 Funktionernas användarvänlighet  

I fråga om användarvänlighet och funktion har Civil 3D ett litet övertag i och 

med att det finns en stor mängd gratismaterial för att lära sig använda det. 

Utvecklarna av Novapoint har valt att fokusera all undervisning av deras 

program på kurser som kostar relativt mycket pengar. Jag anser dock att jag har 

haft ungefär lika mycket stöd i att lära mig använda båda eftersom jag har haft 

personer på Tyréns som kunnat hjälpa mig med svårigheter i Novapoint men 

inte i Civil 3D.  
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Till att börja med så anser jag att Civil 3D har bättre system för hantering av 

objekten som skapats i form av prospectorn. Man har dessutom inga 

objektkoder och grupper för alla objekt som projektören måste hålla reda på. 

Funktionerna för terrängmodellering är också friare och bättre, det går att skapa 

och redigera många olika ytor inom samma modell. I Novapoint består hela 

terrängmodellen av en enda yta. 

 

Linjerberäkningen är ganska lika i båda programmen men Civil 3D har ett litet 

övertag över Novapoints eftersom det där endast går att skapa tangentiella 

kurvövergångar. I Novapoint är det lätt att man skapar en icke-tangentiell 

övergång när man ska justera linjeföringen. Detta medför att linjeberäkningen 

inte godkänns, och ytterligare justeringar måste då göras. När man kommer till 

att bestämma linjeföringen i profil har dock Novapoint ett verktyg som jag har 

saknat väldigt mycket i Civil 3D. I min projektering har jag haft en höjdsättning 

i detaljplanen som jag varit tvungen att följa. Jag har då kunnat placera ut objekt 

kallade referenspunkter, de visas då i fönstret för vertikalgeometrin vilket 

underlättat att placera vägen på rätt höjd. I Civil 3D har jag efter mycket letande 

inte hittat någon liknande funktion.  

 

När vägkroppen ska skapas föredrar jag Novapoints numeriska 

användargränssnitt före Civil 3Ds grafiska. Det är krångligt att få slänter och 

diken rätt, diket och gräsremsan mellan väg och GC-väg i mitt projekt lyckades 

jag aldrig utforma helt tillfredsställande. I Novapoint kunde jag gå in i tabeller 

och skriva exakt var på vägmodellen jag ville ha en yta.  

 

Ritningsgenereringen fungerar bäst i Civil 3D, båda programmen har liknande 

funktioner men ritningarna blir sällan helt bra i Novapoint. Civil 3Ds generering 

av ritningar i plan är helt perfekt, på bara några klickningar får man ut layouter 

med viewports över vägen anpassade efter ritningsstorlek och skala, norrpil och 

skalstock.  
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Mängdberäkningarna vinner Civil 3D också överlägset. Även om det är lite 

omständigt att få ut mängderna i överbyggnaden så är det ändå något som är så 

pass enkelt att göra för hand att det inte spelar någon större roll. Möjligheten att 

skapa och redigera många olika ytor fritt medför möjligheter att med stor 

precision beräkna exakt de volymer som efterfrågas. Mängdberäkningarna i 

Novapoint är inte dåliga på något sätt men de är ändå alltid bundna till 

vägmodellen. Friheten att kunna välja vilka ytor en volym ska beräknas mellan 

ger större kontroll och mindre risk att få fel i volymerna.  

5.3 Slutsats och motivering 

Eftersom jämförelsen endast gäller projektering av ny väg på obebyggd mark 

får Novapoint Väg Prof vara det rekommenderade programmet. Svårigheterna 

att få en bra vägmodell där alla diken och slänter är precis som man vill ha dem 

i Civil 3D gör att Novapoint får övertaget. Oavsett hur bra ett program är på att 

skapa ritningslayouter och beräkna volymer så måste vägmodellen kunna skapas 

med precision, och dit har Civil 3D ännu inte kommit. Jag förutsätter då att 

priset för dem är i stort sett lika, då det är två programvaror i väldigt stark 

konkurrens för tillfället.  

 

Men (och med ett stort MEN) så fort det ska projekteras mot redan bebyggda 

ytor, vid t ex projektering av ombyggnad av gator där vägmodellen inte behövs 

får Civil 3D övertag i och med sina mer kraftfulla verktyg för ytor och 

volymberäkningar.
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6 Diskussion 
Som med många andra undersökningar där det ska fastslås vilket av två 

alternativ för inköp som är bäst, blir som sagt resultatet att det beror på vilka 

specifika uppgifter varan ska användas till. Om jag i mitt yrkesliv ska arbeta 

med vägprojektering skulle jag vilja ha Novapoint som mitt främsta hjälpmedel, 

men om jag ska projektera gator skulle jag föredra Civil 3D. I många uppdrag 

går dessa två ihop, därför är det synd att inget program kan erbjuda fördelarna 

av båda. En ny version av Novapoint är dock på väg till hösten, och enligt 

rykten ska terrängmodelleringen vara mer lik den i Civil 3D (obs! endast 

rykten). Det är ändå en sanning att programvarorna utvecklas konstant eftersom 

alla utvecklare vill ligga ett steg före sina konkurrenter. Därför kan denna 

rapport ses som en ”färskvara”, ledartröjan kan ofta byta ägare med korta 

mellanrum.  

 

Det bör också påpekas att vägprojektering är relativt nytt för mig, eftersom 

projekteringen jag gjort varit väldigt enkel så är det mycket möjligt att det finns 

mer avancerade funktioner i programmen som jag inte utforskat.  

 

Avgränsningen till att bara behandla projektering på obebyggd mark har också 

visat sig ha betydelse för utgången, vilket jag skrivit i rubrik 5.4. Den påverkade 

så mycket att programmet som egentligen inte är min personliga favorit över lag 

blev den rekommenderade.  

6.1 Utvärdering av relaterade kurser 

Utöver målen för examensarbetet vill jag även skriva med lite synpunkter om de 

relaterade kurser som jag angav i min examensarbetesbeskrivning innan jag 

började med det. Kurserna som jag angav var: TNBI33, Väg- och trafikteknik 

och TNBI83, Byggnadsteknik och CAD. Det är viktigt att kurserna utvärderas 

av någon som har tillämpad kursinnehållet praktiskt för att hålla en hög kvalitet 
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på utbildningen, så att kompetensen hos de studenter som examineras 

säkerställs. 

 

Kursinnehållet i väg och trafikteknik är jag nöjd med, det har gett mig en bra 

grund för att kunna börja projektera. Jag har fortfarande väldigt mycket att lära 

men inom de poäng som kursen är så har kursmomenten varit bra. De viktigaste 

vägtekniska begreppen och grunden i hur vägar projekteras har lärts ut. 

 

Av kursen Byggnadsteknik och CAD har jag tyvärr märkt en hel del brister. Jag 

är medveten om att CAD-undervisningen på utbildningen har utökats sedan jag 

läste denna kurs men jag utgår ändå från vad kursen innehöll då jag läste den. 

Till att börja med så måste externa referenser i AutoCAD behandlas mer. Detta 

är en av de mest användbara funktionerna programmet har vid ritande av vägar 

och gator. Under min projektering har jag alltid haft flera externa referenser i 

varje ritning som jag använt som underlag. Att skapa layouter med viewports är 

också något som arbetsgivare inom mark och väg så gott som kräver att man 

måste kunna.
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7 Avslutning 
Rapporten har redovisat min undersökning om vilket program av Novapoint 

Väg Prof och AutoCAD Civil 3D rekommenderas för vägprojektörer. Resultatet 

blev tyvärr inte solklart men jag hoppas ändå att undersökningen ska komma till 

nytta som vägledning för den som är osäker på vilket alternativ som är best för 

något visst ändamål. Dessa programvaror kostar trots allt en betydlig summa 

pengar att införskaffa. 
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9 Bilagor 
Bilaga 1 – Förutsättningar 

Bilaga 2 – Utskrift från dimensionering med PMS Objekt 

Bilaga 3 – Normalsektion 

Bilaga 4 – Ritningar från projektering med Novapoint 

Bilaga 5 – Ritningar från projektering med Civil 3D 
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Tekniska Verken i Linköping AB (publ), Linköpings Kommun 
 
 
 
Vikingstad Valhall 
 
 
Del av Bankeberg 11:139 m fl 
 
 
Planerade vatten och avloppsledningar, fjärrvärmeledningar samt 
gator 
 
 
 
Geoteknisk PM 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stadspartner AB 
    Infrateknik/Geoteknik 
    2007-10-26 

Dnr. 1089-0710 
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2 Utförda undersökningar 
 
 
3 Jord och grundvattenförhållanden 
 
 
4 Rekommendationer till schaktning för Va ledningar etc 
 
 
5 Terrassbotten, dimensionering för gata  
 
 
6 Övrigt 
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1 Uppdrag 
 
På uppdrag av Tekniska Verken affärsområde Vatten samt Teknik och 
Samhällsbyggnad, Linköpings Kommun har Stadspartner AB Infrateknik/Geoteknik 
utfört geotekniska undersökningar utefter planerade ledningssträckningar samt gator 
inom Bankeberg 11:139 m fl, Vikingstad  
 
 
2 Utförda undersökningar 
 
Fältundersökningar har utförts under oktober månad 2007. Undersökningarna har 
utförts utefter planerade Va och gatusträckningar. Inom området har 28 st 
viktsonderingar, 45 st slagsonderingar samt 7 st skruvprovtagningar utförts. 
 
Grundvattennivån har mätts i 5 st grundvattenrör med filterspets samt i 7 st öppna 
skruvborrhål.  
 
Utsättning och avvägning av borrpunkter (x, y, z) 
 
Utförda undersökningsresultat från översiktlig undersökning inom området utförd av 
Stadspartner 2004-08-12 har även inarbetats i denna rapport. 
 
 
3 Jord och grundvattenförhållanden 
 
 
4.1 Jordlagerbeskrivning 
 
Sträcka mellan borrpunkterna 101 till 115 
 
Under ett ca 0,3 m tjockt lager av lerig matjord består jorden ned till ca 1 á 1,5 m djup under 
mark av torrskorpelera. Därunder har silt och siltig lera påträffats ned till varierande djup 
mellan ca 2 till 5 m på morän. Berg har påträffats inom planerat ledningsdjup kring 
borrpunkterna  202 och 103.  
 
 
Övriga sträckor mellan borrpunkterna 115 till 151 
 
Under ett ca 0,3 m tjockt lager av lerig matjord består jorden ned till ca 1 á 1,5 m djup under 
mark av siltskiktad torrskorpelera. Därunder har i huvudsak siltskiktad lera och silt påträffats 
ned till varierander djup mellan ca 3,5 till 6 m djup överlagrande friktionsjord (morän). 
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4.2 Grundvatten 
 
Grundvattennivån inom området har i samband med undersökningarna uppmätts variera 
mellan ca 1 - 1,5 m under markytan.  
 
 
4 Rekommendationer till schaktning för Va ledningar etc 
 
Schakten utefter sträcka 101 – 115 kommer att bedrivas i torrskorpelera ned till ca 1 á 1,5 m 
djup under mark. Därunder i varierande grad i silt/sand och siltig lera.  
Sprängning av berg inom planerat ledningsdjup kring borrpunkterna 202 och 103. 
Block inom planerat schaktdjup har ej påträffats men kan ej uteslutas. 
 
Inom övriga delsträckor mellan borrpunkterna 115 till 151 Kommer schakten att bedrivas i 
torrskorpelera ned till mellan ca 1,5 till 2 m djup under mark. Därunder i huvudsakligen i 
skiktad lera och silt samt silt/sandjord inom vissa partier.  
Block inom planerat schaktdjup har ej påträffats men kan ej uteslutas. 
 
Inom området har relativt höga grundvattennivåer (1-1,5 m under mark ) uppmätts.  
Släntstabiliteten i samband med djupare schakt för Va ledningar i den siltiga jorden medför 
problem med släntras där silt/sandjord förekommer.  
 
Med hänsyn till förekommande siltjordar kring planerat schaktdjup i kombination med en hög 
grundvattennivå rekommenderas följande schaktningsteknik.  
Schaktning utföres i korta etapper (max 6 m). På botten påföres ca 15 cm samkross (0,18) 
som avjämning. Ledningsbrädden får ej packas med vibroredskap. 
Rören lägges och kringfyllning samt återfyllning skall ske successivt . Samma förutsättningar 
gäller vid arbete med brunnar.  
 
Vid längre uppehåll, raster mm, proppas ledningsänden på lämpligt sätt och återfyllning skall 
ske upp till ca 1,5 m  under mark. 
 
Inom samtliga delsträckor krävs länshållning av grundvatten i mer eller mindre omfattning 
särskilt där schaktning bedrivs i friktionsjord. Länshållning kan ske med pumpning i 
schaktbotten.  
 
Släntlutning 4:1.  
 
Belastningar från byggtrafik, jordupplag etc skall ej ske närmare än 1,5 m från schaktkant. 
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5 Terrassbotten, dimensionering för gata  
 
Gatu överbyggnaden inom samtliga gatusträckningar inom området dimensioneras för 
terrassmaterial av materialtyp 4B .Tjärlfarlighetsgrad 3, enligt tabell DC/1  
i Anläggnings AMA 98.  
 
 
6 Övrigt 
 
I undersökningspunkt 206 har asfalt och betongöverbyggnaden i befintlig väg 1037 
undersökts. Överst asfalt ned till 0,135 m djup därunder betong ned till 0,315 m djup.  
 
Mellan borrpunkterna 207 och 208 under väg 1037 planeras förläggning av 
fjärrvärmeledningar med tekniken styrd borrning.  
Under vägöverbyggnaden utgörs jorden enligt tolkning av viktsonderingsresultaten överst av 
torrskorpelera på skiktad siltig lera och silt/sand ned till max borrdjup ca 8 m under mark. 
 
 
 
 
 
Stadspartner AB 
Infrateknik/Geoteknik 
 
 
 
 
Gösta Hydén 
 
 
 
 
   Bilagor: 
   Jordprovstabeller.  
   Plan G1, Skala 1:1000.  
   Sektioner G2, G3. G4, G5 samt G6  

Skala H = 100 L =1:300.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 2 
Utskrift från PMS Objekt 



Utskrift från dimensionering med PMS objekt: 
Skapad med PMS Objekt version 4.2 

Utskriftsdatum:  2008-06-05 13:03 

Projektinformation - bankeberg 

Skapat:  2008-06-05 12:50 

 

Avsnittsinformation: - 0/000-0/400 

 

Avsnitt nr:   1 

Avsnittstyp:    NYBYGGNAD 

Skapat datum:   2008-06-05 12:52 

Vägnummer:   1 

Klimatzon:   Klimatzon 2 

Referenshastighet(km/h): 50  

Antal körfält:   2 

Län:    Östergötland 

Dimensioneringsperiod(år): 20 

Avsnittslängd(m):  400 

Vägbredd(m):   5,5 

Vägrensbredd(m):  0 

Vägtyp:    Normal sektion 

Körfältsbredd riktning 1:  2,5 

Körfält:   "Riktning 1" 

Stödremsa:    0,25 

 

Trafikberäkning 

Beräkningsmetod:    Beräkning enligt ATB VÄG 

ÅDTk:     300 

(Årsdygnstrafik/körfält) 

Antagen trafikförändring per år(%): 0 

Andel tunga fordon(%):  1 

Standardaxlar per tungt fordon: 1,3 

Beräknat antal standardaxlar:  28 470 



 

Konstruktionens uppbyggnad 

Överbyggnadstyp:   GBÖ 

(Grusbitumenöverbyggnad) 

Egen överbyggnadstyp:   NEJ 

Materialtyp, övre terrass:  5 - Silt 

Tjälfarlighetsklass övre terrass: 4 - Mycket tjällyftande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lager  

Lageröversikt 

 

Lager Tjocklek(mm) Förändrat Namn 

 1 45  NEJ  Bitumenbundet 

slitlager                           

 2 0  NEJ  Bitumenbundet 

bärlager                            

 3 80  NEJ  Obundet 

bärlager                                  

 4 420  NEJ 

 Förstärkningslager krossat material               

 5 0  NEJ  Skyddslager                                       

 6 0  NEJ  5 - Silt                                         

 ÖVRE TERRASS 

 

Total tjocklek ovanför övre terrassyta: 545 

 



Styvhetsmoduler [MPa] (lagrens motstånd mot böjning i MPa) 

Lager Vinter  Tjällossningsvinter Tjällossning

 Senvår Sommar  Höst 

1 14500  13000  

 12000  11500 4000 

 11000 

2 14500  13000  

 12000  11500 4000 

 11000 

3 1000  150  

 300  450 450 

 450 

4 450  450  

 450  450 450 

 450 

5 1000  1000   70

  85 100  100 

6 1000  1000   10

  20 45  45 

 

 

Övriga egenskaper 

Lager Lyft w r h sr 

 lofr  lfr 

 1 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13 

 2  2 

 2 NEJ 0,01 2200 0,17 0,13 

 2  2 

 3 NEJ 0,03 2000 0,25 0,24 

 1,33  1,02 

 4 NEJ 0,03 2000 0,25 0,24 

 1,33  1,02 

 5 NEJ 0,13 1900 0,28 0,88 

 1,8  2,43 



 6 JA 0,25 1700 0,36 1 

 1,65  2,64 

 

Bärighetsberäkning   

Beräkningsmetod: GBÖ 

Korrigeringsfaktor för dränering (FD): 1,0 

 

Krav i underkant bitumenlager 

Ntill, bb:   604 224 (största tillåtna påkänning i bundna 

bärlagret) 

Nekv:    28 470 (trafiklast i antal 

standardaxlar) 

Kvot:    0,05 

 

Terrassytekrav 

Ntill, te:   1 647 586 (största tillåtna påkänningen i 

terrassytan) 

Nekv * 2:   56 940 

Kvot:    0,03 

 

Vertikala trycktöjningar (strain) 

Töjning i terrassytan, enstaka last (strain) 

Beräknad:   0,0018 

Största tillåtna:  0,0024 

Kvot:    0,73 

 

 

 

Töjningar i detalj (strain) 

Dragtöjning i bitumenlager, ackumulerad 

Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår 

 Sommar  Höst 

0,000127 0,000272 0,000218 0,000189 0,000236  0,000194 

 



Trycktöjning i terrassytan, ackumulerad 

Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår 

 Sommar  Höst 

0,000061 0,000072 0,000687 0,000551 0,000462  0,000430  

Trycktöjning i terrassytan, enstaka last 

Vinter Tjällossningsvinter Tjällossning Senvår 

 Sommar  Höst 

0,000155 0,000182 0,001761 0,001409 0,001178  0,001098   

Tjälberäkning  (beräknad från närmsta väderstation, VViS Id 546 i Mantorp) 

VViS Id:     546 

Beräknat lyft(mm):    34 

Maximalt beräknat tjäldjup(mm):  679 

Max tillåtet lyft(mm):    160 

Lyfthastighet ovan terrass(mm/dag):  0,5 

Lyfthastighet under terrass(mm/dag):  2,0 

Grundvattentemperatur(C):   6,5 

Kvot:     

 0,21 

VViS stationsnamn:    Mantorp 

X koordinat:     6472775 

Y koordinat:     1472349 

Z koordinat:     0 

Använd säsong:    96/97 

 

Tillägg 

Eftersom vägen kommer trafikeras av byggtrafik för det omgivande villaområdet 

sätts det bundna bärlagret till 70 mm. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 3 
Normalsektion 

 





 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 4 
Ritningar och mängder från projektering med Novapoint 

 

















Mängder Sammansatt
Sammanfattning
Modell: E:\BANKEBERG V2\VMOD

Startsektion:
Slutsektion
Senast ändrad:

Volymer Teoretisk
volym

Korrektions
faktor

Verklig
volym

Area och längd

Terrassering m3 m3
Jordschakt 2057 1,00 2057
Bergschakt 0 - 0
Djupsprängning 0 - 0
Fyllning 72 1,10 79

Sidomassor m3 m3
Jordschakt 0 - 0
Bergschakt 0 - 0
Fylling 0 - 0

Övriga massor m3
Urgrävning 0
Matjord 0
Vegetation 0
Beklädnad 0
Terrängmodellering, schakt 0
Terrängmodellering, fyllning 0
Släntkilar 0
Avrundning, schakt 0
Avrundning, fyllning 0

Ingår i terrassering m3
Dränering, jordschakt 0
Dränering, bergschakt 0
Dränering, fyllning 0
Tilläggsytor, jordschakt 0
Tilläggsytor, bergschakt 0
Tilläggsytor, fyllning 0

Överbyggnad m3 m2
Slitlager 148 3259
Bindlager 1 0 0
Bindlager 2 0 0
Bärlager 1 162 2278
Bärlager 2 277 3391
Förstärkningslager 1 1441 3522
Förstärkningslager 2 0 0
Mtrl.skiljande lager 489 815

Area m2
Mittremsa (Ytgrupp 0) 0
Körbana (Ytgrupp 1) 2038
Vägren (Ytgrupp 2) 2050
Tilläggsytor (Ytgrupp 3) 0
Diken (Ytgrupp 4) 829
Bergskärning (Ytgrupp 5) 0
Jordskärning (Ytgrupp 6) 611
Fylling (Ytgrupp 7) 110
Terrass, jordschakt 4403
Terrass, bergschakt 0
Terrass, fyllning 414
Bergschaktdjup ≤1 m 0

Längd m
Diken, jordskärning 741
Diken, bergskärning 0
Dränering, jordskärning 0
Dränering, bergskärning 0
Dränering, fyllning 0



 
 
 
 
 
 
 
 

Bilaga 5 
Ritningar och mängder från projektering med Civil 3D 

 













 

 Volume Report
Alignment:  VÄG CL
Sample Line 
Group:  Sektionsmarkerin
gar
Start Sta:  0+000.000
End Sta:  0+380.000

Station
Cut 

Area 
(Sq.m.)

Cut 
Volume 
(Cu.m.)

Reusabl
e 

Volume 
(Cu.m.)

Fill Area
(Sq.m.)

 
Fill 

Volume 
(Cu.m.)

Cum. 
Cut Vol.
(Cu.m.)

Cum. 
Reusabl
e Vol. 

(Cu.m.)

0+000.000 11.62 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0+020.000 10.57 221.92 221.92 0.00 0.00 221.92 221.92
0+040.000 11.40 219.63 219.63 0.00 0.00 441.55 441.55
0+060.000 10.72 221.11 221.11 0.00 0.01 662.66 662.66
0+080.000 9.50 202.19 202.19 0.03 0.36 864.85 864.85
0+100.000 8.72 182.19 182.19 0.07 1.05 1047.03 1047.03
0+120.000 10.93 196.49 196.49 0.02 0.86 1243.52 1243.52
0+140.000 10.29 212.24 212.24 0.03 0.50 1455.76 1455.76
0+160.000 10.96 212.51 212.51 0.01 0.47 1668.28 1668.28
0+180.000 10.39 213.46 213.46 0.04 0.54 1881.73 1881.73
0+200.000 8.74 191.29 191.29 0.06 1.02 2073.02 2073.02
0+220.000 9.07 178.18 178.18 0.12 1.82 2251.20 2251.20
0+240.000 10.14 192.11 192.11 0.04 1.63 2443.30 2443.30
0+260.000 12.63 227.70 227.70 0.00 0.42 2671.00 2671.00
0+280.000 13.75 263.81 263.81 0.00 0.00 2934.81 2934.81
0+300.000 14.17 279.22 279.22 0.00 0.00 3214.03 3214.03
0+320.000 14.15 283.20 283.20 0.00 0.00 3497.23 3497.23
0+340.000 12.56 267.03 267.03 0.00 0.01 3764.26 3764.26
0+360.000 11.96 245.19 245.19 0.00 0.04 4009.45 4009.45
0+380.000 10.09 220.56 220.56 0.02 0.18 4230.01 4230.01



Cum. 
Fill Vol. 
(Cu.m.)

Cum. 
Net Vol. 
(Cu.m.)

0.00 0.00
0.00 221.92
0.00 441.55
0.01 662.65
0.37 864.47
1.43 1045.61
2.29 1241.24
2.79 1452.98
3.26 1665.02
3.80 1877.93
4.82 2068.20
6.64 2244.56
8.28 2435.03
8.69 2662.31
8.69 2926.12
8.69 3205.34
8.69 3488.54
8.70 3755.56
8.74 4000.71
8.92 4221.09


