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Abstract  

 
The cost of building constructions today is high and requires the industry to become more 

efficient. The search for continuing streamlining have brought the utensils into line with the 

development. Concerning constructions the progress during the last 25 years has extended 

from pen and paper, to buil-int computerized three-dimensional models. At present the 

majority still utilize two dimensional based programs, for example Autodesk Architectural 

Desktop, ADT, an AutoCAD based software from Autodesk. Nowadays the programs are 

objectbased, i.e. construct three-dimensional geometry of the building structure. The program 

then plots 2D structural blueprints from the model with subsequent information of  the various 

components. An example of such software is Tekla Structures. The arguments for and against 

concerning effects and differences in the duration of client time consumption that exist in the 

use of the various softwares will be evaluated in this report.  

 

Tekla Structures is a software adjusted for  the design of construction blueprints and lends 

itself very well to buildings with steel and concrete structure. Since most of the construction 

and planning designers work with DWG files, a unified way of working is desirable, where 

ADT might constitute as a plausible candidate. A great advantage of Tekla Structures is that 

the software within the model contains the complete information necessary for design, 

manufacture and assembly. The blueprints generated are always updated and current. 



  

Sammanfattning 

 
Kostnaderna för att bygga idag är höga och det krävs att byggbranschen effektiviseras för att 

sänka dessa. I takt med sökandet efter ständig effektivisering har verktygen utvecklats. Inom 

konstruktion har man på 25 år gått från att rita med penna och papper, till att bygga upp en 

tredimensionell modell i en dator. Idag ritar de flesta dock fortfarande i två dimensioner med 

programmet Autodesk Architectural Desktop, ADT, ett AutoCAD baserat program från 

Autodesk. Nu finns program som är objektbaserade, dessa bygger upp byggnaden i dess 

tredimensionella geometri. Programmet plockar sedan ut 2D-ritiningar ur modellen och 

information om olika komponenter littereras. Ett exempel på ett sådant program är Tekla 

Structures. Vilka effekter och skillnader i tidsåtgång som finns i användandet mellan de olika 

programmen kommer att åskådliggöras i denna rapport. 

 

Tekla Structures är ett program för konstruktionsritningar och lämpar sig mycket bra till 

byggnader med stål- och betongstomme. Eftersom de flesta inom projektering arbetar med 

DWG-filer underlättar det om alla kan arbeta efter samma modell, då är ADT ett bra 

alteranativ. En stor fördel för Tekla Structures är att ur den modell som skapats finns all 

information som behövs för projektering, tillverkning och montering. Ritningarna som 

genereras är alltid uppdaterade och aktuella. 



  

Förord 

 

Detta är ett examensarbete på 15 högskolepoäng och är den slutliga delen i utbildningen 

byggteknik,180 hp, vid Linköpings tekniska högskola i Norrköping. Mitt examensarbete har 

jag genomfört i samarbete med WSP Sverige AB i Linköping på avdelningen för 

byggkonstruktion. 

   

I och med krav på ökad effektivisering inom byggbranschen, måste alla inblandade parter 

hjälpas åt för att bidra till effektiviseringen. Inom konstruktion är det ritarbetet som upptar 

den största tiden av projekteringen, detta gör att byte av programvara för projektering kan 

vara ett sätt att uppnå ett effektivare arbetssätt. 

     

Ett stort tack till Daniel Fagerlund hos WSP Byggprojektering som varit min handledare, samt 

till Madjid Taghizadeh som varit min examinator vid Lith, för all hjälp och ert stöd under 

arbetets gång. 

 

Jag vill även passa på att tacka Ulf Ingvarsson, gruppchef för WSP Byggprojektering i 

Linköping, som varit initiativtagare till detta examensarbete och gjort det möjligt att 

genomföra det. Jag vill också tacka alla anställda hos WSP Byggprojektering som varit väldigt 

trevliga och hjälpsamma. 

 

Linköping, maj 2008 

Fredrik Sandberg  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Kostnaderna för att bygga idag är höga och det krävs att byggbranschen effektiviseras för att 

sänka dessa. I takt med sökandet efter ständig effektivisering har verktygen utvecklats. 

Datoranvändandet har banat väg för nya effektiva arbetssätt. Inom konstruktion har man på 25 

år gått från att rita med penna och papper, till att bygga upp en tredimensionell modell i en 

dator. Denna utveckling är enorm och det har både förenklat och effektiviserat arbetet för en 

konstruktör. Det ställer dock nya krav på konstruktörerna, som måste fortbilda sig i alla nya 

system och verktyg.  

 

Idag ritar de flesta inom projektering i Autodesk Architectural Desktop, ett AutoCAD 

program som används som en ”ritplanka” där man ritar upp tvådimensionella bilder. Numera 

finns program som är objektbaserade, dessa bygger upp byggnaden i dess tredimensionella 

geometri. Programmet plockar sedan ut 2D-ritiningar ur modellen och information om olika 

komponenter littereras. Ett exempel på ett sådant program är Tekla Structures.  

 

Vilka effekter och skillnader i tidsåtgång som finns i användandet mellan de olika 

programmen är fortfarande okänt. Detta kommer jag att försöka åskådliggöra i denna rapport. 

 

1.2 Syfte 

Syftet med denna rapport är att utreda vilket av programmen ADT och Tekla Structures som 

är bäst lämpat vid projektering av en byggnad. Jag kommer att jämföra vilka fördelar och 

nackdelar de olika programmen har. Jag kommer dessutom att försöka bedöma vilket av 

programmen som fortast får fram färdiga ritningar. 

 

1.3 Metod 

Tillvägagångssättet för denna utredning kommer vara att jag praktiskt ritar en enkel 

hallbyggnad i de båda programmen. Analysen kommer sedan baseras på denna praktiska 

övning.  
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1.4 Avgränsningar 

Jag kommer inte att gå in på djupet i varje program, utan främst titta översiktligt hur de 

fungerar. Eftersom jag från början av examensarbetet helt saknade kunskap i att rita i Tekla 

Structures, kommer jämförelsen i tidsåtgång att bli mycket generaliserad.   



  3

2. Teoretisk referensram 
 

2.1 Teknikhistorik 

 
Under många århundraden långt innan ritningarna fanns, hade byggherren en mental bild av 

byggnaden som skulle byggas. Denna bild försökte han förmedla till sina arbetare som sedan 

uppförde byggnadsverket. Problem som uppstod löstes under produktionens gång. Denna typ 

av byggprocess kunde ta mycket lång tid, ibland flera årtionden och i vissa fall upp emot 

hundra år. Men då projekten blev mer och mer avancerade krävdes det att man även 

förbättrade sina metoder och verktyg. Man började bygga upp skalenliga handmodeller som 

skulle åskådliggöra hur byggherren tänkt. Från dessa handmodeller gjorde man sedan 

tvådimensionella sektioner1. 

 

 Att göra tvådimensionella handritningar var under lång tid det mest ekonomiska och 

fördelaktiga sättet att redovisa informationen av ett byggnadsprojekt. Det var helt 

dominerande tills för bara 20 år sedan, trots att man reda på 60-talet hade långt framskridna 

planer att datorn skulle förändra projekteringen, men på grund av bristande teknik och en 

”trög” byggbransch fördröjdes inblandningen av datastöd. Dock hade konsultbolaget 

Jacobsson & Widmark, J&W, redan på 60-talet en CAD-applikation med namnet BERIT. Det 

var ett beräkning och ritningsprogram. Varje lokalkontor hade ett fåtal terminaler som var 

uppkopplade mot en huvudenhet i Stockholm. På lokalkontoren kunde bara beräkningar 

utföras och för att kunna rita var man tvungen att skicka informationen till Stockholm som 

sedan fick utföra och skriva ut ritningarna. Beräkningsapplikationen i BERIT var mycket 

avancerad och väl utvecklad. Programmet klarade av samma beräkningar som dagens 

avancerade program, men var inte lika användarvänligt. 

      

Det var inte förrän i slutet av 80-talet som man i byggbranschen började använda dator på 

allvar och det var då CAD (Computer Aided Design) utvecklades. Men dessa CAD program 

kunde bara rita i två dimensioner. En tvådimensionell ritning är en förvanskad bild av 

verkligheten och det är upp till aktören själv att skapa sin egen bild av byggnaden. Detta 

medförde ofta problem då det uppstod kollisioner bl.a. på grund av att alla människor tänker 

                                                 
1 Edgar, J-O (2002) 
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olika. Dessa misstolkningar och svårigheter att kunna visualisera objektet utifrån 2D-

underlaget gjorde att man utvecklade modellering i tre dimensioner i en dator2. I datorn kan 

man sedan enkelt upptäcka kollisioner mellan olika byggnadsdelar. Utvecklingen och 

framtagningen av denna typ av programvara sker i hög takt. Vilket kan vara ett problem då 

nya versioner utkommer varje år och en byggprocess ofta sträcker sig i flera år och 

förvaltningsprocessen i flera decennier.   

 

2.2 CAD 

 
Ordet CAD står för Computer Aided Design, som betyder datorstödd konstruktion, vilket i 

korthet betyder att man skapar sina ritningar i datorn istället för med papper och penna. CAD 

var från början ritningsorienterad, där varje CAD-fil innehåller ett ritningsblad med så 

mycket som möjligt av byggnadsobjektet i vald skala. Användaren kan alltså rita grafik på 

samma sätt som på en ritplanka, fast nu i digital form3.  

 

Idag har många CAD-program en så kallad lagerteknik, som innebär att informationen om till 

exempel ett bjälklag är uppdelat i olika lager, skikt. Dessa lager har i sin tur en egen färg och 

representerar en viss del av den blivande ritningen. I ett projekt upprättar arkitekten så kallade 

basritningar, dessa är sedan underlag för övriga projektörer. Varje projektör skapar sedan 

lager för sin funktion. Till exempel kan stomplanen ligga i ett lager, rör i ett, el i ett, och så 

vidare. Vid samgranskning kan lagren släckas och tändas för att lättare kunna upptäcka 

kollisioner och var till exempel ett eventuellt hål kan tas.  

 

I dagens CAD program kan användaren skapa objekt och objektbibliotek genom att gruppera 

grafik till så kallade block. Ett block kan till exempel vara en vägg, namnruta eller ett fönster. 

Till blocket kopplas också ett attribut. Attributet talar om vilka egenskaper som objektet har.  

    

I dag är de flesta CAD-program modellorienterade. Istället för att låta ritningar styras av 

ritningsformat och skalor redovisas byggdelarna i modellfiler. Ur varje modellfil kan även 

användaren få information och beskrivningar i text och siffror. Liksom basritningarna skapar 

arkitekten även modellfiler som sedan används som underlag för respektive projektör. 
                                                 
2 Edgar, J-O (2002) 
3 Nordstrand, U. (2002) 
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I CAD-sammanhang skiljer man på tre olika slags modeller. Det vanligast är 2D-modeller, där 

plana modeller avbildar planer, sektioner eller fasader. De flesta CAD-program arbetar även i 

tre dimensioner, men används oftast bara i visualiseringssyfte.  

 

Idag finns program som är objektbaserade, dessa bygger upp byggnaden i dess 

tredimensionella geometri och kallas för parametriska modeller. Med detta menas att 

ritningarna sparas inte som grafikfiler, utan som parametrar i en databas. Programmet plockar 

sedan ut 2D-ritiningar ur modellen och information om olika komponenter littereras. 

 

Den tredje modelltypen modellerar byggnader i så kallade produktmodeller. Dessa 

produktmodeller sparas i en databas och fungerar som kärnan i byggprocessen. Modellen 

består inte bara av byggdelar med geometri, materialegenskaper, kostnadsuppgifter med mera, 

utan även information om till exempel byggnadens utrymmen och blivande verksamheter. 

Allt detta läggs som objekt i databasen4. Tanken är att all tänkbar information om byggnaden, 

från programskedet och framåt, skall läggas i databasen. Ur detta skall man sedan i varje 

skeda, utöver produktbestämmandet, kunna göra kostnadskalkyler, energiberäkningar, 

analyser och så vidare, från projekteringsskedet till förvaltningsskede. Användandet av denna 

tredje modelltyp tros kunna öka effektiviteten, säkra kvaliteten, ge bättre erfarenhetsåterföring 

och eliminera de kommunikationsbrister som ibland finns mellan inblandade parter. I dagligt 

tal kallas en produktmodell för Byggnads Informations Modell, BIM. Det sker en ständig 

utveckling och forskning inom BIM, både i Sverige och internationellt.     

 

   

 

2.2.1 Byggritningsstandard 

 

En ritning är en juridisk handling som redovisar en del av ett projekt vid ett bestämt tillfälle. 

Den innehåller grafisk information, ritningsram, namnruta och kompletterande text. I enklare 

fall innehåller ritningsfilen modellen. 

 

För att fel ska undvikas är det viktigt att alla aktörer i ett byggprojekt arbetar efter samma 

standard. Hur en ritning ska utformas och vilka uppgifter som skall vara med styrs av 
                                                 
4 Nordstrand, U. (2002) 
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Boverkets bestämmelser5. För att undvika att fel ska uppkomma på grund av hanteringen av 

ritningsfilerna har en ritningshanteringsstandard utvecklats. I denna standard är det förbestämt 

hur en fil skall utformas och namnges med benämning och koder. Den senaste Svenska 

standarden heter SS 03 22 71, utgåva 2, som är en omarbetning av tidigare utgåvor. 

Standarden bygger på etablerade arbetssätt och beteckningsmetoder inom byggsektorn. Detta 

innebär att standarden anger enkla metoder som kan tillämpas i ett projekt om inte andra 

överenskommelser finns.  Där står också hur lagerhanteringen skall skötas för att underlätta 

när flera projektörer är inkopplade i samma projekt.  

Utöver denna standard måste projektörerna i ett projekt bl.a. enas om ett gemensamt filformat, 

gemensam katalogstruktur och gemensam geometri, insättningspunkt.  

  

 

                                                 
5 Swedish Standards Institute (2004) 
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2.2.2 Autodesk Architectural Desktop, ADT 

 
Autodesk Architectural Desktop, ADT är ett objektbaserat program från Autodesk. 

Programmet är en anpassad CAD-applikation för arkitekter och konstruktörer. Det är baserat 

på AutoCAD och innehåller således samma verktyg och funktioner. Autodesk började sälja 

AutoCAD för 24 år sedan. De har sedan dess utvecklat programmet vidare och erbjuder idag 

anpassade CAD-applikationer för olika ändamål. Att programmet är objektbaserat innebär att 

ritningen innehåller mycket mer information än bara linjer, mått och text6. Exempel på objekt 

kan vara vägg, tak, dörr, fönster och bjälklag. Alla objekt på en ritning har egna specifika 

värden som kan sammanställas i till exempel stycklistor och mängdningar. Om man ändrar 

utseende på ett av objekten slår det igenom på alla objekt av samma typ. Objekten känner 

även av varandra. Detta innebär att det automatiskt blir ett hål i en vägg om användaren ritar 

in exempelvis en dörr. Omvänt försvinner hålet i väggen om dörren tas bort7.  

 

I ADT kan användaren även rita i tre dimensioner, vilket är bra i visualiseringssyfte. 

Ritningstekniskt skiljer det sig inte mycket från att rita i två dimensioner. Det ända 

användaren behöver göra är att ange en höjd (z-led) på den tvådimensionella planritningen. 

Till exempel om användaren vill rita en vägg anger man höjden på väggen. Programmet håller 

sedan själv reda på de olika höjderna, vilket gör att det är ganska lätt att ansluta ett tak till en 

befintlig vägg. 

 

I programmet finns färdiga intelligenta objekt (moduler), som till exempel pelare, balkar och 

andra byggdelar. Med intelligenta objekt menas att objekten har dess verkliga 

materialegenskaper. Användaren behöver bara välja rätt dimension och längd, vilket gör att 

det går relativt snabbt att till exempel rita en stomplansritning med pelare och balkar. Det går 

även att skapa egna intelligenta moduler, som sedan sparas och kan användas efter behov. Till 

exempel har WSP Byggprojektering skapat en egen intelligent armeringsmodul, där 

användaren enkelt kan ange önskad dimension och mängd. Den valda armeringen littereras 

sedan automatiskt i programmet och om något ändras görs även en automatisk ändring i 

litteran. Vid projekteringsarbete kan användandet av egna skapade moduler skapa problem, på 

grund av att det bara är det egna CAD-programmet som förstår dess uppbyggnad.  Till 

                                                 
6 www.cadsoftware.se (2008-04-05) 
 
7 Wistrand, A. (2005) 
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exempel kan inte arkitektens CAD-program tolka informationen från andra konsulters CAD-

program. Dessa egna skapade intelligenta objekt blir således ointelligenta och får bara en 

grafisk presentation. 

  

I slutlig dokumentation finns färdiga svenska ritramar och ritningshuvuden i ADT som följer 

standarden. Slutprodukten i form av CAD-ritningar blir de traditionella plan- och 

elevationsritningarna. Typdetaljer eller byggsnitt måste manuellt ritas upp med 2D-streck8, 

om man inte projekterat med tre dimensioner.  

 

 

                                                 
8 CAD-Q (2006) 
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2.2.3 Tekla Structures 

 

Tekla Structures är ett objektorienterat projekteringsprogram från Tekla Oy. Programmet är 

en sammanslagning av programmen Xsteel och Xengineer. I Tekla Structures ”ritar” 

användaren i tre dimensioner och alla objekt har produktmodellegenskaper. Med detta menas 

att användaren ”bygger upp” en 3D-modell i programmet, modellen innehåller sedan all 

information som behövs för projektering, tillverkning och montering. Ur modellen genereras 

sedan ritningar fram och är då alltid uppdaterade och aktuella9.  

 

Tekla Structures är uppdelat i fyra moduler: 

 

• Stål 

• Betong 

• Beräkning 

• Projektstyrning 

 

I programmet finns lagrade objekt som enkelt hämtas ur ett bibliotek, till exempel pelare, 

balkar, takstolar etc. Dessa objekt används sedan för att bygga upp den tredimensionella 

modellen. För knutpunkter mellan pelare/balk, pelare/grundplatta etc. finns också ett bibliotek 

med olika infästningar som följer standard. Detta gör att man enkelt kan sammanfoga dessa 

knutpunkter. 

 

När modellen är klar med rätt dimensioner och knutpunkter genereras alla ritningar och 

stycklistor fram automatiskt. Det går även att ta fram ritningar under uppbyggnadsfasen av 

modellen. Alla ritningar som genereras är ständigt kopplade till modellen och är därför alltid 

uppdaterade och korrekta. En modellfil lagras komprimerad i en databas och blir sällan över 1 

Mb, trots att den kan innehålla 1000-tals ritningar. Systemet bygger på att ritningarna inte 

sparas som grafikfiler utan enbart som parametrar i databasen10. Detta innebär att ritningen 

återskapas i realtid, varje gång den framställs. 

 

                                                 
9 www.tekla.se (2008-04-16) 
10 Edgar, J-O (2002) 
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Det går även att utföra avancerade beräkningar med hjälp av programmet. Samma modell går 

nämligen att exportera till ett beräkningsprogram, som då kan utföra beräkningarna. Ut ifrån 

beräkningsresultatet är eventuella dimensionsförändringar lätta att justera i Tekla Structure. 

Sammanfattningsvis gör detta att dimensionsförändringar slår igenom från beräkningar till 

ritningar. 

 

I Tekla Structures går det både att exportera och importera DWG-filer, vilket gör att det är lätt 

att samverka med olika AutoCAD program.  

 

Tekla Structures har ett så kallat ”multiuser” system vilket innebär att flera användare 

samtidigt kan arbeta på samma modell (samma databas). Allt detta sker genom ett lokalt 

nätverk och en databasserver, som ständigt uppdateras om ändringar har skett. Arbetssättet 

bygger på att alla vet vad man ska göra och att ingen ”förstör” för någon annans modell11.    

   

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 www.tekla.se (2008-04-16) 
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3. Genomförandet 
Denna praktiska del kommer att genomföras genom att rita en enkel hallbyggnad i de olika 

programmen ADT och Tekla Structures. I mitt genomförande kommer jag att försöka tillämpa 

programmen liksom de konstruktörer som arbetar på WSP Byggprojektering i Linköping. Jag 

kommer således inte använda mig av alla funktioner och verktyg som programmen har. Utan 

försöka använda programmen som de tillämpas i verkligheten. Detta för att få en så rättvis 

analys och slutsats som möjligt. 

 

3.1 Byggnaden 

 
Byggnaden som jag ritar är ett pågående byggnadsprojekt av ett industrihotell i Borlänge. Det 

färdiga husets yttermått kommer att bli ca 22x67 meter och vara i ett plan. Huset kommer vara 

uppdelat i sektioner. I varje sektion kommer det vara en kontorsdel och en industrilokal som 

kan anpassas för blivande verksamhet. 

Byggnaden kommer att byggas med en stålstomme som ställs på en bärande betongplatta med 

kantbalkar. Taket kommer att bäras upp av prefabricerade stålfackverk. Väggar kommer att 

bestå av prefabricerade betongsocklar med prefabricerade sandwichelement. I figur 1 

illusreras hur stommen med grunplattan ser ut. 

 

 
Figur 1, byggnaden 



  12

3.2 Arbetsmetoden i ADT 
 

WSP har en modellorienterad projektering där de ritar i modellfiler. De skapar sedan 

handlingar genom att länka modellfilen till en ritningsdefinitionsfil som sedan skrivs ut. En 

modellfil innehåller grafisk och föreskrivande information om en hel eller delar av en modell. 

Denna modell är oftast ritad i 2D, men går också att rita i 3D. En modellfil ritas kontinuerligt 

och byggs på tills projekteringens slut, men det är viktigt att påpeka att ADT är utvecklat för 

att arbeta våningsvis med sina modeller, till skillnad från till exempel Tekla Structures. 

Modellerna länkas sedan ihop till en eller flera ritningar. Dessa ritningar sparas som 

ritningsdefinitionsfiler och består då av flera länkade objekt. Dessa objekt kan vara 

modellfiler, ritningsram, namnruta, mm. Således ritar aldrig användaren i en 

ritningsdefinitionsfil, utan den är endast en juridisk handling som skrivs ut och distribueras.    

 

 

3.2.1 Projektstart 

 

När en ny modellfil skall skapas är det viktig att rätt inställningar följer med så att onödigt 

arbete undviks. WSP har en så kallad template, som är en ritningsmall för att få enhetligt 

utseende på ritningarna. Mallfilen innehåller inställningar och definitioner som är generella i 

alla WSPs projekt. Bland annat finns en inställd lagerstruktur med rätt färger och 

linjetjocklekar. Handlingarna är som vanliga DWG-ritningarn, men med ändelsen DWT.  

När den nya modellfilen är skapad kan ritningsarbetet börja. Eftersom modellerna kommer att 

ritas i 2D, används programmet som en ritplanka, där byggnaden ritas i olika vyer med 

tillhörande detaljer, för att sedan fungera som kompletta bygghandlingar.     
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3.2.2 Verktygspaletter 

 

I ADT finns färdiga verktyg för att skapa till exempel en balk 

eller en vägg. Dessa objekt är intelligenta och har specifika 

egenskaper. Objekten finns som paletter under fliken 

verktygspaletter. Men verktygspaletten kan i princip innehålla 

vilka kommandon som helst. Den övergripande paletten 

innehåller en mängd paletter utformade för olika ändamål, se 

figur 2.    

 

WSP har låtit utveckla en del egna verktyg för att förenkla 

användandet i ADT. Alla dessa verktyg finns som palletter. 

Dessa paletter både underlättar och effektiviserar arbetet med 

modellerna. Bland annat har WSP utvecklat ett verktyg som 

hanterar lager. Verktyget hjälper till så att modellen ritas med 

den lagerhantering som byggritningsstandarden kräver. Då 

lagren skapas får de automatiskt rätt benämning, färg och 

linjetyp.   

Hur de övriga paletterna i modellritningarna fungerar beskrivs 

i redovisningen av modellerna. 

 

 
 

Figur 2, verktygspaletter  
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3.2.3 Planmodell 
 

När grundplanmodellen skapas används arkitektens planmodell som en extern referensfil, x-

ref. En ”x-ref” är en fil som kan läggas som bakgrund och fungerar då som ett block, vilket 

gör att den inte går att ändra. Detta gör att det var lätt att rita av ytterkonturerna och stomnätet 

genom att dra enkla streck över ”x-refen”. ”X-refen” kan när som helst släckas ner och kvar 

blev bara den egna grundplanmodellen. 

  

När flera projektörer är inkopplade i ett projekt är länkningen (x-ref) av modellfiler mycket 

användbart. Modellfilerna kan då sammankopplas till en sammansatt modell, vilket gör att 

uppdateringar av ändrade ritningsdata upptäcks och risken för kvarstående felaktigheter 

undviks.    

När ytterväggarna och stomnätet är ritade placeras pelarna in. Pelarna finns som färdiga 

verktyg i verkgtygspaletten för stål. Där kan de enkelt hämtas och placerades in i önskad vy. 

När väl en pelare är placerad i modellen går det ej att ändra dimension på den, utan då måste 

pelaren raderas och återskapas med rätt dimension på nytt.  

Till pelarna ritas manuellt även en grundplatta med tillhörande hål. När alla fysiska delar är 

ritade på grundplansmodellen måttsätts ritningen. Detta görs genom att använda det klassiska 

AotoCAD-kommandot ”Dimension”. Till sist sätts olika snittmarkeringar in, dessa finns som 

färdiga block med attribut att hämta. Snitten kan då enkelt namnges och får automatiskt rätt 

utseende. Den färdiga planmodellen illustreras i figur 3. 

 

 

 
Figur 3, planmodell 
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3.2.4 Sektionsmodell 
 

När sektionsmodellen skapas länkas grundplanmodellen in som en ”x-ref”, detta bl.a. för att 

kunna se pelarbredden på byggnaden. Arkitektens sektionsmodell länkas också in som en ”x-

ref”, detta för att kunna se vilka låsta höjder som finns. Dessutom finns konturerna för 

grundplattan med, vilket gör att de är lättare att rita av. Det är grundplanmodellen som styr 

sektionsmodellen, på grund av att det är där snittet är taget. Armeringen i grundplattan ritas 

med hjälp av applikationen IMPACT Reinforcement. Det är till för att på ett effektivt sätt 

projektera armering i ADT, bland annat får projektören automatiska specifikationer och 

intelligenta utbredningslinjer. Applikationen startas under WSP-menyn, därefter öppnas ett 

fönster med olika ikoner som symboliserade olika typer av armering. Efter att ha valt önskad 

armeringstyp ritas den in i grundplattan. För att rita grundbultarna i infästningen mellan pelare 

och grundplatta används verktygspaletten. Där finns redan färdig designade grundbultar med 

mutter och bricka. Till sist måttsätts ritningen och detaljmarkeringar ritas in. Den färdiga 

sektionsmodellen illustreras i figur 4.  

  

 
Figur 4, sektionsmodell 
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3.2.5 Detaljmodell 

 

Eftersom detaljerna redan är redovisade i sektionsmodellen, kopieras de till detaljmodellen. I 

detaljmodellen kompletteras sedan detaljerna med mått och beskrivande text. För att 

tydliggöra detaljerna ritas de i två vyer. I den ursprungliga detaljen ritas således en 

snittmarkering in som visar var snittet för den andra vyn är taget, se figur 5. När denna vy 

ritas används verktygspaletten för att underlätta arbetet, se figur 6.      

  
Figur 5, detalj för pelarinfästning   Figur 6, detalj för pelarinfästning 
       
  

3.2.6 Utskrift 
 

När modellerna är klara för utskrift länkas de som x-ref till ritningsdefinitionsfiler. Först 

länkas ritningsramen och namnrutan in till ritningsdefinitionsfilen. Sedan skapas ett titthål på 

ritningsblanketten som anpassas efter vad och hur mycket som ska synas av modellen. Efter 

det länkas modellen in till ritningsdefinitionsfilen och visas i det titthål som skapades.  En 

ritningsdefinitionsfil består då av en modellfil, ritningsram och namnruta. Detta medför att det 

aldrig ritas i ritningsdefinitionsfilen, utan det enda som behöver göras var att anpassa 

modellen till rätt skala. Till sist är det bara att anpassa textinformationen i namnrutan till 

handlingen, men eftersom namnrutan är ritad som ett block med attribut är det enkelt att 

anpassa textinformationen. För att se de redovisade ritningarna se bilaga 1-3. 
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3.3 Arbetsmetoden i Tekla Structures 

 

3.3.1 Projektstart 

 

På WSP har man gjort en företagsanpassad modell vid projektstart, där användaren redan har 

anpassade inställningar. Denna modell hämtas från WSP nätverk och läggs sedan in i 

projektet. När programmet sedan startas väljer man den önskade modulen som man vill arbeta 

i. Valet av modul gör ingen större skillnad på hur programmet fungerar. Skillnaden är bara att 

de öppnas med olika applikationer. 

 

 

3.3.2 Litterering 

 
För att littereringen ska fungera vid slutsammanställningen är det viktigt att de ställs in på ett 

korrekt sätt. I Tekla Structures benämns varje objekt som en ”part”. Flera parter kan länkas 

ihop till en större enhet, som kallas för ett ”assembly”. Ett assembly kan förklaras som en 

montageenhet. Ett assembly kan sedan länkas ihop till ett gemensamt övergripande assembly, 

subassembly. För varje part, assembly och subassembly ges en litterering. Detta gör att vid 

sammanställning och framtagande av rapportlistor, räknar programmet själv fram stycklistor 

med rätt antal och litterera. 
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3.3.3 Skapande av stomnät 

 
När en ny modell startas, innehåller den endast ett 

rutnät. Detta rutnät fungerar som hjälplinjer och ska 

utgöra stomnätet för byggnaden. Rutnätet kan ställas 

in efter önskade mått. Detta gör att det är enkelt att 

placera ut stommen med pelare och balkar. 

I figur 7 är rutnätet inställt efter stomnätet för 

byggnaden. Storlek på stomnätet är 11*6 meter i Y-

led, 2*10,9 meter i X-led . I Z-led är stomnätet inställt 

på två nivåer, +0 och +5,5 meter. Att kunna ställa in 

olika nivåer i Z-led gör att det går att rita flera plan av 

en byggnad som innehåller flera bjälklag.  

 

 

3.3.4 Kantbalkar 

 
När den kantförstyvade grundplattan ritas öppnas programmet med modulen för betong i 

Tekla Structures. Voterna ritas som vanliga rektangulära betongbalkar genom kommandot 

balk av betong. Dessa sammanfogas sedan i varje hörn och placeras något förskjutet i sidled 

och under stomnätet, se figur 8. Den avfasade kanten på voten beskärs genom kommandot 

”linecut”. Om en balk hamnat fel i placering eller har fel dimension går den att ändra i 

efterhand. Detta görs genom att dubbelklicka på balken och dialogfönstret för 

balkegenskaperna kommer fram. Där kan sedan önskade ändringar göras.  

 

 

Figur 7, rutnät 

Figur 8, kantbalkar 
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3.3.5 Grundplatta 

 
Grundplattan ritas upp genom kommandot för platta. Arbetet börjar med att dubbelklicka på 

ikonen för platta, då visas ett dialogfönster där egenskaperna skall ställas in. Där anges 

tjocklek och plattans specifika egenskaper. Sedan anges placeringen av plattan, detta görs 

genom att klicka i varje hörn av voten. Alla inställningar för grundplattan går enkelt att ändra 

efteråt genom att dubbelklicka på den befintliga plattan och samma dialogfönster kommer upp 

som före utplaceringen. I figur 9 är plattan homogen med voterna och inställd med önskade 

egenskaper. 

 

 
Figur 9, grundplatta 
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3.3.6 Pelare 

 
När det är dags att placera ur pelarna görs detta genom att dubbelklicka på ikonen för pelare. 

Då visas ett fönster där pelaregenskaperna skall anges, som till exempel profiltyp, dimension, 

stålkvalitet, position och längd. Tekla Structures har ett utbrett bibliotek med vanliga profiler, 

som till exempel HEA, IPE och VKR. Dessa är redan inställda efter dess specifika 

egenskaper. Egna konstruerade profiler kan också göras, detta är dock ganska komplicerat.  

 

När väl alla värden är korrekt inställda placeras pelarna rätt i modellen. Eftersom rutnätet är 

inställt efter stomnätet är det bara att klicka ut dem efter det. Här märks hur relativt snabbt det 

går att skapa sig en 3D-modell utifrån ett korrekt inställt stomnät, se figur 10.  

Om man vill ändra egenskaperna på en redan inlagd profil, görs detta genom att dubbelklicka 

på den profilen. Därefter öppnas ett fönstret för profilens egenskaperna, där de önskade 

värderna kan ställas in. 

 

 

 

 

 
Figur 10, pelare 
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3.3.7 Balkar och vindkryss 

 
De balkar som förekommer i denna byggnad är gaveltakbalkar samt balkar för 

portomfattningen, se figur 11. Dessa appliceras genom att först dubbelklicka på ikonen för 

balkar och ställa in dess specifika egenskaper, likt det som gjordes för pelarna. När de rätta 

egenskaperna är inställda placeras balkarna efter pelarnas position. Balkarna får då 

automatiskt rätt längd och vinkel.  Vindkryssen appliceras likt en balk, men väljer istället 

plattjärn som profil. I vilka fack vindkryssen ska placeras är sedan tidigare redan bestämt av 

arkitekten. Vindkyssen ska svetsas fast i pelarna, vilket gör att plattjärnen måste sitta i rätt 

position på pelarna. Här används kommandot ”move” för att få önskad placering. 

 

I Tekla Struktures har varje profil ett handtag i varje ände. Detta gör att vid användandet av 

kommandot ”move” kan hela profilen flyttas eller bara vardera ände. Detta är mycket 

användbart då det enkelt går att placera en profil i rätt posistion. 

 

  
Figur 11, balkar och vindkryss 

 

3.3.8 Takstolar 

 
Takstolarna i byggnaden är prefabricerade 

fackverksbalkar. Dessa finns i Tekla Structures som 

färdiga makron i en komponentkatalog. Där hämtas de 

enkelt och placeras sedan ut på pelartopparna. 

Utformningen och egenskaperna för takstolarna går att 

ställa in både före och efter utplaceringen, se figur 12.    

Figur 12,  inställningsparametrar för 
makro 
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3.3.9 Infästningar 

 
Infästningarna i knutpunkterna är det 

mest omfattande arbetet i modellen. 

Även dessa finns som färdiga makron i 

komponentkatalogen, se figur 13. De är 

standardiserade och liknar inte alltid den 

sökta infästningen. Men utbudet är stort 

och de flesta typer av knutpunkter, som 

till exempel pelare/platta, pelare/balk, 

balk/balk osv, finns med.   

 

 

När det mest lika makrot är hittat appliceras det 

ganska enkelt i knutpunkten. Sedan anpassas makrot 

så att den exakt efterliknar den projekterade 

infästningen. Detta kan göras både före och efter 

appliceringen. Den speciella utformningen och 

egenskaperna som infästningen skall ha görs genom 

att dubbelklicka på makrot. Då öppnas ett fönster där 

alla tänkbara parametrar finns med, se figur 14. 

Problemet är då att kunna förstå hur dessa ska ställas 

in för att infästningen ska bli som den som eftersöks.  

 

 

3.3.10 Modellnumrering 

 
När modellen är färdigbyggd ska den numreras. Vid numrering jämför programmet olika 

delar med samma delprefix och startnummer. Alla identiska delar i samma grupp får samma 

nummer. Det är prefixet och startnumret som tillsammans definierar vilket nummer ett objekt 

ska få. Till exempel om ett prefix har benämningen PE och start nummer 1, blir 

numreringsresultatet PE1, PE2, PE3, osv.  

 

Figur 13, komponentkatalog 

Figur 14, inställningsparametrar för 
makro 
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3.3.11 Ritningar 

 
När modellen är klar återstår bara framställningen av ritningarna, men eftersom ritningarna 

alltid är uppdaterade kan de också hämtas under hela processen. Det går bl.a. att framställa 

konstruktionsritningar, detaljerade tillverkningsritningar för stålkonstruktioner och 

tillverkningsritningar för varje ståldel. I Tekla Structures skiljer man på tre olika typer av 

ritningar. General assembly drawing, som avser huvudritningar, montageritningar, 

sammanställningsritningar, mm. Assembly drawing som avser sammanställningsritningar för 

tillverkning av stålelement, montageelement. Den tredje ritningstypen kallas för Singelpart 

drawing och är detaljritningar för tillverkning av bl.a. stålprofiler. 

 

Framställningen av ritningarna börjar med att ladda in WSPs definierade mall för 

framställning av ritningar. I denna mall finns redan färdiga inställningar med linjetyp, 

måttsättning, ritningshuvud, stämpel, rätt teckensnitt osv, vilket gör att ritningarna får det 

utseendet som WSP kräver. Jag väljer att göra en plan-, en sektions-, en detaljritnig av 

byggnaden. Detta gör att alla tre ovannämnda ritningstyperna tillämpas. Framtagningen av 

ritningar ur modellen är ganska enkelt. Det huvudsakliga arbetet ligger i att redigera 

ritningarna så att det får det utseendet som önskas. I programmet finns interaktiva 

redigeringsverktyg för alla nödvändiga ändringar som behövde göras. Dessa var dock ganska 

komplicerade och kräver en del tid att förstå. För att se de redovisade ritningarna se bilaga 4 

och 5. 
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4. Analys av resultatet 
 

Byggkostnaderna är idag höga och det krävs att alla parter i ett byggprojekt försöker minska 

dessa. Kostnader som bara uppkommer på grund av fel upptar alldeles för stor del av den 

totala kostanden. Om projekteringen helt gick över till att rita i tre dimensioner skulle det 

även ge utslag på byggplatsen. Bland annat skulle det minska missförstånd på byggplatsen. 

Tidigare i rapporten beskrevs att ”En tvådimensionell ritning är en förvanskad bild av 

verkligheten och det är upp till aktören själv att skapa sin egen bild av byggnaden”, detta 

skulle kunna undvikas med hjälp av 3D.  Dessutom skulle omöjliga lösningar som inte kan 

genomföras i verkligheten upptäckas redan i projekteringen. Tidigare i rapporten beskrevs att 

”I datorn kan man sedan enkelt upptäcka kollisioner mellan olika byggnadsdelar”. 

 

Idag projekteras tillstörsta delen med hjälp av ADT i två dimensioner. Anledningen till detta 

examensarbete var att försöka belysa vilka fördelar det finns med att rita i Tekla Structures. 

Båda programmen är mycket avancerade och kräver mycket förkunskaper för att man ska 

kunna nyttja alla funktioner. Mitt examensarbete är utfört under 10 veckor, vilket gör det 

omöjligt att sätta sig in i alla funktioner som programmen har. Eftersom det ingår AutoCAD i 

utbildningen på byggingenjörsprogrammet och ADT är baserat på AutoCad gick det lättare att 

sätta sig in i ADT. Då jag helt saknade kunskaper i Tekla Structures fick jag på egen hand lära 

mig det programmet. Detta har gjort att jag bara använt en liten del av vad programmet är 

kapabelt till, men eftersom jag bara ritat i två dimensioner i ADT har inte heller det 

programmet kommit till sin rättvisa.  

 

Att kunna välja vilket ritprogram som är bäst tillämpbart i projekteringen av detta 

industrihotell är svårt. Det är beroende av många olika faktorer, som till exempel vilka 

förkunskaper användaren har, om det är flera inblandade, vilket filformat de använder osv.  

Tekla Structures lämpar sig mycket bra till byggnader med stål- och betong stomme. Det är 

enkelt att bygga upp stommen med de redan färdiga profilerna och infästningarna mellan 

dem. Betong är också mycket lätt att rita i Tekla Structures, men armeringen är dock ganska 

svårhanterad och komplicerad. Detta gör att man ofta först ritar betong i Tekla Structures, för 

att sedan exportera ritningen till ADT för att använda armeringsmodulen där. 
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Erfarenheten jag fick när jag ritade i Tekla Structures var att man bör koncentrera sig på att 

göra en del av stommen färdig, med rätt placering, längder och infästningar och sedan kopiera 

från den färdiga delen. Framtagning av sektioner och måttsättning samt hanteringen av 

plushöjder är mycket lätthanterligt i Tekla Structures. Det är ganska komplicerat och 

omständigt att rita plåtdetaljer och småsaker i Tekla Structures, då allt måste byggas upp till 

en modell. Det krävs ganska mycket uppfinningsrikedom och klurande för att lyckas rita vissa 

detaljer. I ADT kan det räcka med att dra några enkla streck för att rita dessa detaljer. Vid en 

mindre om- eller tillbyggnad där filformatet sedan tidigare är DWG kan det vara enklare att 

fortsätta rita i ADT. Vissa beställare kräver att ritningarna ska ha ett visst utseende, orsaken är 

oftast då att ritningen ska se ut som den alltid har gjort. En del beställare kräver att ritningarna 

skall ha ett visst filformat, vilket kan göra att projektören blir låst till ett program. 

 

Vilket av programmen som kräver minst resurser, då med hänsyn till tid, i det projekt som jag 

har ritat, är svårt att uppskatta. Om jag hade haft lika stora förkunskaper för båda 

programmen, tror jag att det går fortare att rita i Tekla Structures. Detta tack vare att 

byggnaden var en stålkonstruktion med vanligt förekommande infästningar.    

 

Sammanfattande analys: 
 

Autodesk Architectural Desktop, ADT 
Positivt 

• Användarvänligt i två dimensioner 
• Känt filformat 
• Lätt att rita små detaljer 

 
Negativt 

• Saknar färdiga knutpunkter 
 
 

 
Tekla Structures 

Positivt 
• Från en aktuell modell genereas alltid aktuella ritningar 
• Kollisionskontroll 
• Färdiga knutpunkter 

 
Negativt 

• Hög kunskapströskel som användaren måste över för att kunna nyttja programmet 
• Svårt att rita små detaljer 

 
 



  26

5. Slutsats 
 

Byggbranschen rör sig snabbt mot modellering i 3D. Med 3D-modellering minskar antalet 

projekteringsfel och alternativa ritningar kan skrivas ut från modellen när som helst. Med 

tanke på detta tycker jag att Tekla Structures är ett mycket användbart ritverktyg. Med 

modellen som skapats i Tekla Structures är det också lättare att skissera upp de mest 

komplicerade objekten, vilket gör att det går att förutse fel på byggplatsen. Användandet av 

ADT ser jag mer som ett komplement till Tekla Structures, som till exempel när lösryckta 2D-

detaljer ska ritas, då det kan vara enklare att dra några streck i ADT än att rita upp en modell i 

Tekla Structures. 

 

Det program som är bäst lämpat för den sorts byggnad som jag ritat i mitt examensarbete, är 

enligt min uppfattning Tekla Structures. Detta tack vare att det går relativt snabbt och enkelt 

att modulera fram byggnaden och sedan skriva ut ritningarna. Dock tycker jag att arbetet med 

ritningsinställningarna är för komplicerat, detta bör Tekla göra mer användarvänligt. Tekla 

Structures kan producera många olika typer av rapportlistor från informationen som är 

kopplad till modellen. Detta är något som jag testade och det var mycket användbart, men jag 

har inte berört detta i rapporten.         

 

Det finns givetvis projekt där ADT är det bästa alternativet som programvara. Detta kan till 

exempel vara vid mindre ombyggnader, där filformatet sedan tidigare är DWG. Då går det 

fortare och är enklare att rita upp sektioner i ADT, än att rita upp en hel modell i Tekla 

Structures. En stor fördel för ADT är att alla parter i projekteringen kan rita i ADT. Detta 

underlättar när alla kan arbeta efter samma modell.   

 

Att jag helt saknade kunskaper i Tekla Structures när examensarbetet började gjorde att jag 

hade en hög tröskel att ta mig över. Det jag har sett av de båda programmen, gör att jag insett 

vilka möjligheter det finns att spara resurser i användandet av Tekla Structures. Det går även 

att integrera olika analys- och designprogram med Tekla Structures. Detta gör att det går att 

analysera modellens fysiska och analytiska geometri i ett analysprogram. Eventuella 

dimensionsförändringar förs sedan över till modellen i Tekla Struktures. Detta stöder 

ytterligare min uppfattning om att Tekla Structures är ett bra tillämpbart program. 
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Tekla Structures är ett program för konstruktionsritningar, vilket gör att arkitekten inte kan 

rita i det. Att arkitekten istället ritat i ett AutoCAD-baserat program ser jag inte som ett 

problem, då det enkelt går att referera in en DWG-modell till Tekla Structures och sedan 

fortsätta bygga upp modellen där.  

 

Att jag bara ritat modellen i två dimensioner i ADT gör att jag inte alls fått en rättvis bild av 

programmet, men då detta fortfarande är vanligast blir min utvärdering verkligt baserad. 

 

Det som talar emot användandet av Tekla Structures är den höga tröskeln som användaren 

måste över för att kunna nyttja programmet. Detta skrämmer vissa användare, som då väljer 

att rita i ADT. ADT är som tidigare skrivits AutoCAD baserat, vilket gör att användaren 

känner igen sig. Användaren känner sig då trygg och han vet hur lång tid det kommer att ta att 

rita upp den aktuella byggnaden. 

 

Anledningen till att inte Tekla Structures används mer idag är kanske beroende på den 

”tungrodda” byggbranschen. Tidigare i rapporten beskrevs fördröjningen med inblandning av 

datastöd, ”men på grund av bristande teknik och en ”trög” byggbransch fördröjdes 

inblandningen av datorstöd”. Förmodligen råder ungefär samma situation fortfarande. 
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