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Konstruktionsritningar i 3D

Michael Johnstone, Lennart Jonsson

De flesta konstruktionsritningar görs i 2D, men 3D ritningar är något som alla parter på marknaden
efterfrågar allt mer. Ritningarna blir mer lättöverskådliga och tydliga med detta hjälpmedel. 3D ritning
ger en mycket god visuell översikt över ett helt projekt, så att inga företag kommer att vilja arbeta utan
3D.

Rapporten avgränsar sig till studie av programmen ADT och Tekla Structures, och förutsätter att läsaren
har grundkunskaper i CAD-ritning. Tidigare användningserfarenheter av dessa program saknas. Så för
att få känna på programmen så har ritningar till en skola i Vallentuna ritats upp i 3D utifrån 2D ritningar.
Till hjälp fanns manualer och handböcker samt personalen på WSP. 

Tekla Structures användes för att bygga upp själva stommen i modellen, alltså till betong och stål. ADT
användes till att fullborda ritningen som gjorts i Tekla Structures, det vill säga för att rita upp väggar,
fönster och dörrar med mera. 

En stor fördel med ADT, är att både arkitekten och konstruktören kan använda sig av samma program.
Arkitekten kan bygga upp en 3D modell med hjälp av blockverktygen. Sedan kan konstruktören lägga in
de material som behövs i väggar, golv och tak. I Tekla Structures kan konstruktören också lägga in
erforderliga laster och dimensionera stommen och dessutom skapa armeringsritningar. 
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Sammanfattning 
 
 
De flesta konstruktionsritningar görs i 2D, men 3D ritningar är något som alla parter på 
marknaden efterfrågar allt mer. Ritningarna blir mer lättöverskådliga och tydliga med detta 
hjälpmedel. 3D ritning ger en mycket god visuell översikt över ett helt projekt, så att inga 
företag kommer att vilja arbeta utan 3D. 
 
Rapporten avgränsar sig till studie av programmen ADT och Tekla Structures, och förutsätter 
att läsaren har grundkunskaper i CAD-ritning. Tidigare användningserfarenheter av dessa 
program saknas. Så för att få känna på programmen så har ritningar till en skola i Vallentuna 
ritats upp i 3D utifrån 2D ritningar. Till hjälp fanns manualer och handböcker samt personalen 
på WSP.  
 
Tekla Structures användes för att bygga upp själva stommen i modellen, alltså till betong och 
stål. ADT användes till att fullborda ritningen som gjorts i Tekla Structures, det vill säga för 
att rita upp väggar, fönster och dörrar med mera.  
 
En stor fördel med ADT, är att både arkitekten och konstruktören kan använda sig av samma 
program. Arkitekten kan bygga upp en 3D modell med hjälp av blockverktygen. Sedan kan 
konstruktören lägga in de material som behövs i väggar, golv och tak. I Tekla Structures kan 
konstruktören också lägga in erforderliga laster och dimensionera stommen och dessutom 
skapa armeringsritningar.  
 
 



Abstract 
 
Most construction drawings are made in 2D, but drawings in 3D are something that more and 
more often are requested by the market. The drawings become easier to overview and survey 
with this tool. 3D drawings give such a supreme visual overview of a whole project that no 
company wants to work without 3D.  
 
This report is only studying the programs ADT and Tekla Structures, and it is assumed that 
the reader have basic knowledge of CAD drawing. Former user experience of these programs 
is non-existing. So in order to get to know the programs a school in Vallentuna was drawn up 
in 3D. For assist there were manuals and the staff at WSP.  
 
Tekla Structures was used to build the frame in the model, in other words to concrete- and 
steel materials. ADT was used to complete the drawing that was made in Tekla Structures, for 
example to draw walls, windows and doors.  
 
One big advantage with ADT, is that both architects and design engineers can work with the 
same program. The architects can build a model in 3D by using blocks. Then the design 
engineers can build walls, roofs and ceilings with the required materials. In Tekla Structures 
the design engineer is also given the opportunity to put loads on the construction and get the 
dimensions to the frame and even produce reinforcement drawings.      
    
 
 
      
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Förord 
 
Vi vill först passa på att tacka personalen på WSP som har varit mycket behjälplig och trevlig, 
samt ett extra tack till vår handledare Johan Sigvald som har tagit sig tid med oss. 
 
I kursen examensarbete vid Linköpings tekniska högskola i Norrköping ges en möjlighet att få 
visa sina kunskaper som man har förvärvat under sin utbildning. Kursen ges under det tredje 
och sista året av programmet Högskoleingenjör byggnadsteknik 120p och motsvarar 10 
högskolepoäng. Vårt examensarbete har genomförts på WSP Sverige AB i Norrköping på 
avdelningen för byggkonstruktion. 
 
WSP (William Sayles Partnership) är ett globalt företag som erbjuder kvalificerade 
konsulttjänster inom samhällsbyggnad, hus, industri och miljö. Med ca 6000 medarbetare är 
WSP ett av de största konsultföretagen i Europa och bland de tio största i världen. 
Verksamheten bedrivs huvudsakligen i England och Sverige, men också i övriga Europa, 
USA, Afrika och Asien. I Sverige har WSP ca 1900 medarbetare och bedriver verksamhet 
inom WSP Arkitektur, WSP Byggprojektering, WSP Environmental, WSP International, 
WSP Management, WSP Samhällsbyggnad och WSP Systems. På kontoret i Norrköping där 
vi har genomfört vårt examensarbete finns ca 40 anställda. Deras kunder är industrier, stat, 
landsting, kommuner, fastighetsbolag och entreprenörer vid totalentreprenader. 
(www.wspgroup.se, 2006) 
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1 Inledning  
 

1.1 Bakgrund 
 
Fram tills idag så har all konstruktionsritning gjorts i 2D, men 3D är något som alla parter på 
marknaden efterfråga allt mer. Ritningarna blir mer lättöverskådliga och tydliga med detta 
hjälpmedel. T.ex. kan kollisioner mellan olika installationer lättare undvikas, vilket medför att 
många komplikationer kan upptäckas i ett tidigt stadium så att tid och pengar kan sparas. 3D 
ritningar kan dessutom vara ett stort hjälpmedel ute i produktionen. Om t.ex. en smed undrar 
hur en infästning för en pelare ska se ut, så kan han snabbt och enkelt zooma in och skriva ut 
en ritning för just den delen.  
 
  

1.2 Mål 
 
Målet är att utifrån traditionella konstruktionsritningar producera 3D ritningar som visar en 
skolbyggnad i sin helhet. I 3D-modellen ska man sedan kunna gå in och ta ut önskade 
konstruktions- och detaljritningar med mått. Eftersom 3D ritning efterfrågas allt mer på 
arbetsmarknaden vill vi få en bättre insikt i dessa program. Detta för att ingen kurs i 3D 
ritning ges i programmet byggnadsingenjörsutbildning vid Campus Norrköping. 
Det här kommer också att pröva de kunskaper som vi fått från tidigare kurser i konstruktion, 
fast med ett annat sätt att jobba med konstruktionsritningar. 
 
 

1.3 Metod 
Examensarbetet handlar om konstruktionsritning i 3D med hjälp av programmen ADT 2006 
CAD-Q XL-K och Tekla Structures. Som underlag används färdiga 2D-konstruktionsritningar 
till Söderbergsskolan i Vallentuna. Vi har fått tillgång till ett eget kontor på WSP och en dator 
med ritprogrammen ADT och Tekla Structures. Programmen har vi lärt oss på egen hand med 
hjälp av handböcker och vår handledare.  
Faktasökning har genomförts inom aktuellt ämnesområde via Internet, WSP: s intraweb och 
viss litteratur. Sedan sammanställdes alla fakta till denna rapport. Intresserar man sig för 
något specifikt i rapporten så kan man följa upp detta med hjälp av källförteckningen.  
Rapporten kommer inte att beröra ekonomiska och juridiska frågor. Den avgränsar sig till 
studie av programmen ADT och Tekla Structures och förutsätter att läsaren har 
grundkunskaper i CAD-ritning.  
 
 

1.4 Disposition 
Först i rapporten är det lite historik om de olika programmen och vad de är användbara till. 
Sedan fås en liten inblick i skolan som ritats upp. Efter det går det att läsa om arbetsgång som 
använts i de olika programmen. Sist i rapporten finns sedan en diskussion och slutsats.  
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Den tilltänkta målgruppen är andra nyfikna byggingenjörsstudenter, samt andra som är 
intresserade av 3D-ritning. Som läsare kommer du att få en inblick i 3D-ritning och hur man 
kan använda programmen. 
 

1.5 Frågeställning 
 
Är 3D ritning något som kommer att efterfrågas i framtiden? Krävs det stora specialkunskaper 
för att kunna använda sig av dessa program? Inom vilka områden lämpar sig de olika 
programmen bäst? Vilka är programmens begränsningar? När lämpar det sig bra att rita i just 
3D? Går det att koppla 3D ritningar till produktionsprocessen? 
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Teoretisk Referensram 

2 Olika ritprogram 
 
Datorgrafik är en snabbt expanderande gren inom dataområdet. Med datorgrafik avses 
tekniken att skapa bilder med datorns hjälp, användaren matar datorn med indata som sedan 
skapar bilder. För att skapa bilder behöver användaren inte vara programmerare utan kan ta 
hjälp av program som har färdiga verktyg till detta. Programmen är så pass utvecklade idag att 
de även kan generera 3D-modeller. Det finns många program att rita 3D med, men ADT 2006 
CAD-Q XL-K är ett av de vanligaste programmen i Sverige. Tekla Structures är också ett 
program som väntas komma starkt. Dessa program är i första hand avsedda för att skapa 
konstruktionsritningar och inte bara 3D-modeller. (Datorgrafik och CAD-teknik, 1994) 
 
Att dessa program är framgångsrika beror på att de möjliggör en rationell produktion av 
byggritningar. I särskilda symbolbibliotek finns en stor mängd symboler lagrade. Till 
symboler kopplas attribut som är text, vilken är osynlig på dataskärmen men bestämmer 
byggnadskomponenter i detalj. Genom att koppla ihop flera underprogram i ett överordnat 
program så kan programmet räkna och sortera olika bygg- och installationskomponenter. Till 
exempel hur många meter och kilo armering ett projekt innehåller, eller hur många dörrar det 
ingår. Dessa mängder går sedan direkt att använda i kostnadskalkylering. Även andra 
intressenter kan hämta information ur databasen i stället för ur ritningar. (Byggprojektering 
med persondator, 1989) 
  
 

2.1 ADT - Autodesk® Architectural Desktop  
 
Tidigare användes AutoCAD + Point, CAD – Computer Aided Design vilket på svenska blir 
datorstödd konstruktion. Det vill säga ett allmänt CAD-program tillsammans med en 
specialutvecklad applikation. Tillsammans blir dessa två program ett bra verktyg för att rita 
byggnadskonstruktioner.  
Det program som används i examensarbetet består till sin grund av ADT, vilket i sig redan är 
ett fullt utvecklat CAD-program för byggnadskonstruktioner. ADT är dock från början 
utvecklat för den amerikanska marknaden. För att fungera i Sverige har bland annat företaget 
CAD-Q gjort anpassningar av programmet som heter XL-K, där K står för konstruktion. Det 
är den senare kombinationen som används i detta examensarbete, alltså ADT + XL-K. 
 
 
Varför finns då XL-K? 
ADT är alltså utvecklat för den amerikanska marknaden, med detta menas att de flesta 
symboler, material, stålprofiler etc. inte ser ut så som den svenska marknaden är van vid.  
 
När företagen började höra sig för hos sina återförsäljare om att uppgradera sina CAD-system 
så började man inse att en anpassning av ADT var behövlig. En av dessa återförsäljare var 
CAD-Q. CAD-Q började sedan lägga upp strukturen för hur de tyckte att en anpassning skulle 
se ut. Vid detta arbete hjälpte WSP till en hel del. Framför allt påpekade de behovet av att rita 
enligt en strukturell lagermodell. (Kurspärm i ADT, 2005) 
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Likheter mellan AutoCAD och ADT 
Arkitekter och konstruktörer som är vana att arbeta med AutoCAD kan snabbt börja använda 
ADT. I ADT går det snabbt att skapa dokumentationer, ritningar och förteckningar samtidigt 
som tidsödande samordning automatiseras och antalet fel reduceras. 
 
Dokumentation 
Mycket tid läggs ofta ned på dokumentation och textning av konstruktioner. Dessa uppgifter 
utförs snabbare med ADT: s omfattande bibliotek med detaljkomponenter och verktyg för 
textning. Automatiserad utformning av detaljer ser också till att textningen blir konsekvent, 
och när detaljerna är klara skapas enkelt en styckelista. 
 
Väggar, dörrar och fönster 
Det går snabbt att skapa och ändra planritningar med hjälp av arkitekturobjekt som väggar, 
dörrar och fönster som uppför sig på ett realistiskt sätt. När en dörr eller ett fönster infogas i 
en vägg fås fullständig kontroll över placeringen. När en vägg flyttas, uppdateras anslutande 
väggar och golvytor automatiskt. För att beskriva mer komplicerade konstruktionsvillkor har 
väggarna ett utvidgat samspel med andra objekt, vilket ger möjlighet att göra urtag ur väggar 
med pelare. 
 
Sektioner och elevationer 
När ett effektivare sätt för att hantera samordningen av ritningar och dokument behövs, så går 
det att använda ADT. Detta för att skapa 2D-sektioner och -elevationer med information som 
hämtas direkt från planritningar. Eftersom sektions- och elevationsritningarna skapas direkt 
från ritningarna med bibehållna egenskaper för lager, färger och linjetyper, går det enkelt att 
uppdatera dom när ändringar ska göras i en ritning. 
 
Förteckningar 
Nya verktyg för grafisk visning och för beräkningar hjälper till att säkerställa att förteckningar 
är korrekta och uppfyller olika företagsstandarder. Oavsett om utseendet anpassas på de 
förinstallerade förteckningsstilarna eller om helt nya förteckningar skapas med 
kompletterande beräkningar så är det enkelt att utföra. Eftersom förteckningarna är länkade 
direkt till ritningarna så går det att uppdatera dom så att de visar alla ändringar. 
 
Ytor 
När ett mer effektivt och produktivt sätt att koppla rummens ytor till planritningen behövs så 
går det automatiskt att förse varje rum i en ritning med ett littera för rummets yta. När ytan är 
kopplad, uppdateras litterat och ytor automatiskt om rummets avgränsningselement ändras. 
Detta sparar tid och ser till att dokumentationen innehåller korrekt information. 
 
Flexibilitet 
Eftersom ADT är baserat på AutoCAD, så går det att arbeta på samma sätt som innan, 
samtidigt som mera kraftfulla arkitektfunktioner successivt integreras i ritandet. Detta medför 
att tidsåtgången vid inlärning av ADT minskas avsevärt i jämförelse med att det skulle ha 
varit ett helt nytt program. Dessutom överensstämmer ADT: s filbaserade arbetssätt med 
standarder och praxis som nuvarande AutoCAD-användare är vana vid. 
 
Dimensionering 
Det går att automatiskt uppdatera måttsättningen i ADT med hjälp av AEC Dimensions. Med 
stor flexibilitet går det att måttsätta alla väggar och alla dess komponenter helt enligt egen 
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dimensioneringsstandard, inklusive väggarnas centrumlinje och skikt. Eftersom 
måttsättningarna är kopplade så uppdateras de automatiskt om ritningen ändras. 
 
Integrerad renderingsfunktion 
Med den integrerade renderingsfunktionen är det lätt att förmedla designidéer till 
uppdragsgivare. Det går att när som helst under designfasen att ge modellerna “liv” så att 
presentationer blir mer effektfulla. Möjligheten till effektiv visualisering är helt integrerad i 
arbetsflödet. Låt presentationerna tala för sig själva och visuellt förmedla komplex 
designinformation. 
 
Trappor 
Det går att konvertera trappor i 2D till en fullständigt definierad trappa i 3D med hjälp av 
ADT. Tack vare den ökade flexibiliteten går det att förbättra den grafiska styrningen över 
trappans plan- och modellvyer och utnyttja fördelarna med de förbättrade trappfunktionerna 
för t.ex. räcke, avsatser, steg och sättsteg. 
 
 

2.2 Tekla Structures 
 
Tekla grundades 1966, och är ett finländskt företag med huvudkontor i Esbo.   
 
Tidigare fanns två program Xsteel och Xengineer, dessa två har slagits samman till en produkt 
nämligen Tekla Structures. Det är ett objektorienterat beräknings- och projekteringsprogram 
som är uppdelat i fyra moduler:  
 
–  Stål  
–  Betong  
–  Beräkning 
–  Projektstyrning  
 
En 3D modell som har konstruerats i Tekla Structures, innehåller direkt all information som 
behövs vid projektering, tillverkning och montering. De digitala ritningar som genereras är 
ständigt kopplade till modellen och är därför alltid uppdaterade och korrekta. Programmet kan 
även utföra avancerade beräkningar. Samma modell går därför att använda för beräkningar 
som vid projektering av ritningar. Dimensionsförändringar slår automatiskt igenom från 
beräkning till färdig ritning. Projektstyrningen medför att planering av leveranser och 
montage kan simuleras och kontrolleras innan den utförs på plats.  
 
Programmet används i hela världen och ca 7000 stycken licenser finns nu ute på marknaden. 
Det är ett av de ledande programmen inom stål- och betongprojektering i världen. 
Programmet används inom utbildningar på olika högskolor i Sverige såsom KTH, Chalmers, 
Luleå Tekniska Universitet och Högskolan i Jönköping. (WSP: s intraweb, 2004) 
 
Funktioner och egenskaper 
Man kan ta fram realistiska offerter och kostnadsuppskattningar tack vare den snabba och 
intelligenta modelleringen. Man kan också skapa flera olika alternativ med korrekta 
kostnadsberäkningar.  
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I och med att en 3D modell används så ges en bättre total förståelse av ett projekt. I Tekla 
Structures kan flera användare arbeta samtidigt på en och samma modell, detta för att Tekla 
har tagit fram en bra lösning på fleranvändarkonstruktion med en beprövad modell för 
teknikdelning. Det finns en automatisk konfliktkontroll s.k. clash check som visar eventuella 
konflikter innan det är för sent. När t.ex. en pelare och en balk ska sammanfogas så finns det 
ett verktyg som erbjuder färdiga sammanfogningar i form av svetsar eller bultar. Alla 
relaterade komponenter reagerar på ändringar som görs i en modell, vilket eliminerar 
dubbelarbete och undviker mänskliga fel 
 
Fördelar 
Det går att skapa högklassiga säljpresentationer med kraftfull visualisering med många 
detaljer. Det är hög och konsekvent detaljkvalitet och informationen som skapas är alltid 
aktuell och noggrann. Tack vare detta så blir det färre fel vid tillverkning och 
konstruktion/montering vilket leder till minskad tidsåtgång i alla led. Detaljerna kan tas fram 
snabbare och mer effektivt ju mer kunskap användaren har om programmet. Det blir ett bättre 
informationsflöde tack vare ett integrerat styrningsverktyg och bättre kontroll fås över 
uppdragen.  
 
Med hjälp av multiuser-funktionen går det att samarbeta och kommunicera bättre med andra 
parter, där flera parter kan arbeta samtidigt med samma objekt. Eftersom att allt fler använder 
sig av Tekla Structures så är det bra att tidigt integrera programmet i ett företaget för att bli 
mer konkurrenskraftig. Det går även att öka produktiviteten då Tekla Structures själv 
genererar måttsatta ritningar med mängdlistor.  
 
Tekla Structures är ett Windows-baserat system, så miljön är välkänd. Det intuitiva grafiska 
gränssnittet har flytande, anpassningsbara verktygsfält. Alla viktiga verktyg finns till hands så 
att det ska gå snabbt att kunna modellera konstruktionen. Det obegränsade ångra-kommandot 
gör det enkelt att justera detaljer och rätta till misstag, vilket ger användaren möjligheter att 
experimentera. En annan användbar funktion är hjälpmenyn, som ger vägledning för alla 
typer av problem.  
 
3D-modellering 
Tekla Structures ger en möjlighet att skapa en intelligent simulerad konstruktion i 3D med all 
information som krävs för tillverkning och montering. Detaljerade ritningar och rapporter kan 
genereras när som helst under projektets gång. Modellen anpassas efter varje ändring genom 
den inbyggda intelligensen. Om en balk flyttas så uppdateras alla anslutningar och berörda 
ritningar automatiskt. 
 
Visningslägen 
Eftersom den senaste tekniken används i Tekla Structures kan modellen ses ur ett antal olika 
visningslägen. Med hjälp av en väldigt bra funktion som heter ”Web Viewer” går det att 
rotera och ”flyga genom” modellen, vilket ger obegränsade möjligheter för visning och 
kontroll av konstruktionsplanen. Att växla fram och tillbaka mellan renderade vyer och 
revideringslägen behövs inte, det är bara att detaljera och ändra under arbetets gång. 3D-
modellen innehåller all information om geometri och konstruktion som behövs för ett projekt. 
 
Infästningar 
I Tekla Structures ingår ett omfattande bibliotek med intelligenta automatiska anslutningar. 
Här finns allt från ändbrickor, vinkelfästen och rörförstärkare till räcken och trapphus. 
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Användare kan lägga in projekteringsinformation i systemet och sedan låta anslutningarna 
automatiskt ge rätt parametrar. (www.tekla.com, 2006) 
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3 Vittras skola i Vallentuna – Söderbergs 
 
En ny skola byggs i Vallentuna med namnet Söderbergs skola. Byggstart var i augusti 2005 
och den ska vara klar hösten 2006. Skolan ska rymma både en förskola för barn mellan ett och 
fem år, och en grundskola för elever från förskoleklass ända upp till det nionde skolåret. 
(www.vittra.se , 2006) 
 
Erforderliga ritningar till detta har WSP: s konstruktionsavdelning gjort i 2D och utifrån dessa 
har nu 3D ritningar gjorts. Detta har utförts i programmen ADT och Tekla Structures. Till 
hjälp fanns manualer och handböcker samt personalen på WSP, tidigare erfarenheter av dessa 
program saknas.  
 
 

3.1 Arbetsmetoder i Tekla 
 
I början av ett projekt så är det viktigt att göra alla grundinställningar. Det underlättar om alla 
inställningar är rätt från början för det blir svårare att ändra desto längre ett projekt löper. När 
Tekla Structures startas upp måste det väljas vilken del programmet ska arbeta med, t.ex. stål 
eller betong. De olika valen gör ingen större förändring på hur programmet fungerar, det som 
skiljer är att de öppnas med olika applikationer. För stål är det en rad olika typer av 
infästningar t.ex. svetsar och bultar. 
    

3.1.1 Rutmönster 
När en ny modell öppnas, figur 1, så 
innehåller den ett rutnätmönster (grid), 
de fungerar som hjälplinjer. Fördelen 
med att jobba med ett rutnät, är att det är 
lätt att placera ut och få balkar och 
pelare mm där de ska vara. Rutnätet kan 
på ett enkelt sätt ställas in till önskad 
storlek beroende på hur projektet ser ut.  
 
Det går även ha flera rutnät samtidigt om 
det skulle förenkla ett komplicerat 
projekt. Antalet linjer i rutnätet går 
också att ställa in. I rutnätet i figur 1 
ligger x- och y-planet på plushöjden 0 
vilket även det går att justera. 
 
 
 
 
 
              Figur 1, Rutmönster 
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3.1.2 Balkar 
Figur 2 här bredvid illustrerar voten till 
skolan som det här projektet handlar om. 
Voten är ritad som en vanlig rektangulär 
balk i 3D och utgör konturerna till 
skolan. Här går det även att se hur 
rutnätet har utnyttjas.  

r 

 
Voten är av betong och Tekla Structures 
har startats upp med 
betongapplikationen, vilket underlättar 
vid de avsnitt som har betong. Om alla 
betongdelar som ritas upp specificeras 
med betong- och stålkvalitéer så 
underlättar det vid mängdningen.  
              Figur 2, Voter  
 
Det är enkelt att flytta på det som ritats om det har hamnat på fel ställe. T ex om en balk 
hamnat på fel höjd, så går det att dubbelklicka på den så kommer ett fönster upp där ändringar 
kan göras. Tekla Structures är uppbyggt kring massor av fördefinierade balkar och pelare, det 
kan medföra att det kan ta tid att hitta önskat tvärsnitt på en balk. Ibland finns kanske inte den 
specifika konturen som efterfrågas, då krävs det lite erfarenhet och påhittighet för att lyckas. 
T ex så har voten i figuren ritats som en polybalk dvs. att hela voten är en enda balk. 
Problemet här var annars att det inte gick att sammanfoga ändarna om balkarna ritades upp en 
och en. Sådana problem är inte lätta att lösa för en nybörjare. 
 
 

3.1.3 Grundsulor 
I figur 2 illustreras hur balkar lätt kan ritas upp och användas. Nästa steg är grundsulorna. 
Bilden visar grundsulorna som ska hjälpa grundplattan att ta upp de krafter som kommer ner 
från pelarna. Grundsulor är en lätt sak att 
göra i Tekla Structures, det finns ett 
speciellt verktyg för sådana. På samma 
sätt som balkarna, kan attributen i 
grundsulorna ändras så de passar de 
önskade värdena.  
 
Även att placera ut grundsulor är enkelt, 
förutsatt att griden är rätt. Eftersom 
grundsulorna ligger under golvnivån som 
ligger på plushöjden 0 m så går det skriva 
in negativa värden på z-axeln, det ska 
nämnas att det inte bara är grundsulorna 
som går att placera under 0 nivån.  
 
 
              Figur 3, Grundsulor 
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3.1.4 Grundplatta 
I figur 4 har grundplattan kommit till. Vyhanteringen är lik den som finns i ADT, det går att 
välja fri rotering eller fasta vyer. Grundplattan som har lagts på är ritad med verktyget slab. 
Ett enkelt och lättbegripligt verktyg. Det är bara att rita upp grundplattan där den ska vara. I 
det här fallet var det bara 
att följa konturerna efter 
voten.  
 
 
Tjockleken på grundplattan 
går att ställa in före den 
ritas, men det är lika enkelt 
att göra efteråt. En sak som 
ska tänkas på när höjden 
justeras efteråt, är att det 
som ligger i anslutning till 
grundplattan inte följer med 
utan får flyttas separat.  Figur 4, Grundplatta 
 
I varje hörn på grundplattan finns det punkter som gör att det går att justera in dom på olika 
höjder. Det är bra då olika fall ska läggas in i grundplattan till någon brunn t ex. Håltagning i 
en grundplatta kan vara rätt komplicerat, det kan vara enklare att rita flera små grundplattor 
istället för en enda stor. Annars kan det bli nödvändigt att rita om hela grundplattan. 
   
Husgrunden är klar och nu ska stålstommen byggas upp. Filen öppnas i Tekla Structures med 
stålapplikationen för att det ska bli enklare att bygga upp stomsystemet med diverse 
infästningar. Det ser likadant ut som innan men med specifika verktyg för att hantera stål. 
 

3.1.5 Pelare 
När pelarna ska placeras ut så upptäcks fördelen med ett korrekt rutnät. Rutnätet är 
konstruerat på sådant sätt att på dom ställen där linjerna korsar varandra ska en pelare 
placeras. Pelarna kan justeras till rätt position på samma sätt som grundsulorna. Det går att 
sätta ut dom direkt i 
ritningen eller ange x, y, 
z- koordinater. Se figur 5. 
 
Vid vanliga husritningar 
så förekommer ofta 
samma längd på flera 
pelare. I attributen för 
pelare så kan stålkvalité, 
profil och önskad längd 
mm anges och den 
behöver inte ändras till 
varje pelare som har 
samma värden. 
Det ovannämnda gäller 
även för balkar.  
                      Figur 5, Pelare  
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Vid val av profiler till pelare och balkar så finns de vanliga HEA, VKR mm inlagda i Tekla 
Structures. Dessa profiler är bara att använda. Det går även att konstruera egna profiler, men 
det är lite mer komplicerat. Det finns ett kraftfullt verktyg till infästningar. Det innefattar 
många fördefinierade infästningar, men det går även på ett enkelt sätt att göra egna. 
 
I figur 6 så börjar här ett hus att ta form. Ett bjälklag har kommit till. Bjälklaget vilar på 
balkarna som kunde ses i föregående figur. Bjälklaget ritades upp i Tekla Structures 
betongapplikation enligt tidigare.  
 
Det kan tyckas att det blir rörigt att 
öppna om Tekla Structures varje 
gång det sker ett material byte, men 
det är lätt att förstå när Tekla 
Structures startas. Det skulle bli 
väldigt många verktyg om alla 
applikationer startades upp 
samtidigt. Programmet skulle 
dessutom bli väldigt segt och ytan 
att rita på skulle bli liten. 
   
     Figur 6, Bjälklag 
 
           

3.1.6 Balkar 
Det sista som ritades upp i Tekla Structures var balkarna som utgör takstolarna i byggnaden, 
se figur 7. En balk ritades upp med korrekt lutning, den kopierades sedan in till de övriga 
platserna. Detta gjordes för att minska arbetsbördan på monotona uppgifter. Det finns mycket 
bra verktyg till att sammanfoga olika ståldetaljer med varandra. Dessa har använts till alla  
anslutningar här.  

Figur 7, Balkar 
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Det går att tillverka egna anslutningar till de ställen där ingen av de förinställda passar in, se 
figur 8. Även i de förinställda verktygen ges det möjlighet att ändra om till önskat utseende. 
Figur 8 illustrerar en anslutning som skapades utan de förinställda infästningarna. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            Figur 8, Infästning mellan pelare och balk 
 
 

3.1.7 Ritningar 
Ritningarna i Tekla Structures är alltid aktuella och korrekta, och programmet genererar 
ritningar automatiskt när som helst under hela processen. Det går att framställa 
konstruktionsritningar, detaljerade fabrikationsritningar för stålkonstruktioner och 
fabrikationsritningar för varje ståldel. De anpassningsbara ritningsinställningarna ger 
användaren full kontroll över ritningspresentationen. Det går definiera egna inställningar 
utifrån företagsstandarder. 
Det är mycket enklare att göra ändringar, eftersom Tekla Structures innehåller interaktiva 
redigeringsverktyg för alla nödvändiga ändringar i ritningar. Ritningarna är integrerade i 
modellen och ändras automatiskt efter konstruktionen, oavsett hur de har skapats eller ändrats. 
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3.2 Arbetsmetoder i ADT 

3.2.1 Konvertering 
När betong- och stålkonstruktion i Tekla Structures var klar så gick dessa filer på ett enkelt 
sätt att öppna i ADT. Filerna från Tekla Structures konverterades först över till ADT-formatet 
dwg vilket sedan öppnades upp i ADT. Det finns två möjliga sätt att öppna upp filerna i ADT, 
dels genom att öppna dom på vanligt sätt i ”Open”. Då går det att ändra och arbeta i filen. 
Men det går även att öppna filen i form av en ”x-ref”, då går det inte att ändra i filen. Den 
ligger då som ett block som man arbetar runt. Detta kan vara användbart om Tekla Structures 
filen inte får ändras, eller om det finns flera våningar i ett hus så kan varje våning göras till en 
”x-ref”. Våningarna kan släckas och tändas efter önskemål, detta underlättar för datorn och 
för användarens översikt. Även de ritningar som görs i ADT går att konvertera till ”x-ref”.  

Figur 9, Tekla Structures fil öppnad i ADT  

3.2.2 Tool Palettes 
Det första som skapades i ADT var ytterväggar. Det finns färdiga 
verktyg i Tool Palettes för att rita upp väggar, tak, dörrar och 
fönster mm, se figur 10.  
 
En vägg går att rita upp på två olika sätt, antingen väljs en 
standardvägg med valfri tjocklek som senare går att omvandla till 
en egendefinierad väggtyp. Eller så skapas väggar av linjer, det 
är speciellt bra om böjda väggar ska ritas. För att komma åt detta 
verktyg, högerklicka på väggverktyget och välj ”Apply Tool 
Properties / To Linework”.  
 
När en vägg placeras in i en ritning så går det att placera in den 
antingen som höger, vänster eller centrumjusterad. Detta är bra 
att känna till när väggar ritas så att de hamnar där det är tänkt. 
Men det går även att ändra i efterhand, fast det kan då uppstå lite 
komplikationer för att flytta väggen till rätt position.  
   
                   Figur 10, Tool Palettes  
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3.2.3 Block 
Väggarna i ADT blir till block, där allt som 
ritas in i väggen ingår i blocket såsom 
fönster och dörrar. Detta innebär att allt som 
ingår i blocket följer med automatiskt, om 
väggen flyttas eller raderas. Se figur 11.  
Det öppnar upp för möjligheten att använda 
sig av samma vägg på flera våningar i ett 
hus, bara genom att kopiera in blocket på 
flera ställen. 
 
 
 
 
 
 

   Figur 11, Block 

3.2.4 Handtag 
Om en vägg markeras så går det att redigera den med handtag (grips), vilket också kan göras 
med övriga ADT-objekt. Se figur 11. Med hjälp av dom så går det att ändra längden och 
höjden genom att dra i handtagen eller ange det önskade måttet direkt med siffror. 
 

Figur 12, Grips 
 

3.2.5 Style Manager 
Ska en vägg byggas upp av t.ex. gips, isolering och tegel, så högerklicka på väggverktyget 
och gå in på ”style manager”, figur 13. Där kan väggen byggas upp efter önskat innehåll och 
med en viss information om väggen t.ex. om den är bärande eller inte.  
Där fördefinieras lämpligtvis de olika väggtyperna som ska användas i ett projekt. Sedan är 
det enkelt att gå in på de väggar som har ritats upp i en ritning, och göra om dom till t.ex. 
inner- eller yttervägg. Beroende på vilken detaljeringsnivå som sedan väljs på ritningen, går 
det att se vad väggen är uppbyggd av, såsom isolering och tegel. Under arbetets gång bör låg 
detaljeringsnivå användas, annars blir det väldigt tungt för datorn och hela programmet jobbar 
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långsamt.  Det går även att välja vilken prioritering de olika skikten i väggen ska ha. Det är 
viktigt att tänka på när väggar ska sammanfogas. Högsta prioritering bör isoleringen ha för att 
få fina sammanfogningar. 
 

 
Figur 13, Style Manager 
 

3.2.6 Vyer 
Det finns många olika vyer att betrakta det ritade objektet med. Det går att rotera objektet till 
önskad vy eller använda de förinställda vyerna. De förinställda vyerna är toppvy samt vyer 
från alla fyra sidorna. Vid uppritning av väggar är det enklast att se byggnaden uppifrån dvs. 
toppvy. I figur 14 har fönster och dörrar tillkommit, de ritas också enklast in i toppvy. 
 

Figur 14, Fönster och dörrar från 3D vy 
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3.2.7 Fönster och dörrar 
Det finns många förinställda standarder även till dörrar och fönster att tillgå, och stora 
valmöjligheter att ändra om dom, så att de får önskat utseende. Tillgång till spröjs och olika 
former av fönster finns också. Fönstren går dessutom att flytta i djupled i en vägg. Med 
handtagen på respektive objekt går det att byta håll på hur dörren eller fönstret är hängt. Det 
går även ange hur mycket dörren ska vara öppen och åt vilket håll den går att öppna. 
 
 

 
Figur 15, Innerväggar 
 

3.2.8 Cleanups  
Här har innerväggarna kommit till, dessa har skapats efter linjer och sedan gjorts om till 
väggar, figur 15. När väggar ska sammanfogas med varandra så görs detta med verktyget 
”cleanups”, som fås fram med hjälp av högerklickning på väggen. När detta verktyg används 
så är det viktigt att veta vilken justering som användes när väggarna skapades. För när 
väggarna ska sammanfogas så använder programmet sig av en viss anslutningsradie från 
justeringslinjen i änden på väggen som ska anslutas. Den anslutande väggen ansluter sedan 
automatiskt mot andra väggen. 
 

3.2.9 Tak 
Tak kan skapas direkt genom att ange punkter från en profil eller konvertera tak från väggar, 
det vill säga att när väggarna har ritats upp så går taket att skapa utifrån väggarna. I efterhand 
går det att redigera taket på olika sätt dels med värden för taket och dels med grips. Det går 
även att omvandla tak till taksegment. 
 
Tak går att bygga upp på två olika sätt, dels med hjälp av verktyget ”Roof” och dels med 
verktyget ”Roof Slab”. Med verktyget roof så skapas ett valmat tak som går att justera om till 
ett sadeltak om så önskas. Det fungerar bra när vanliga standardtak ska skapas. Med grips så 
går det enkelt att justera taket till önskad lutning och form, här finns det också möjlighet att 
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lägga till och ta bort olika grips. Roof Slab används till platta tak såsom pulpettak. Det finns 
samma möjligheter till att ändra som vid roof. 
Det finns ett mycket användbart verktyg till att sammanfoga väggarna till taket, roofline. Det 
vill säga att taket fungerar som en trimlinje som väggarna trimmas mot, se figur 16. 
 

Figur 16, Takbeskärning 
 

3.2.10  Viewports 
Något som är mycket användbart är viewports, se figur 17. Med hjälp av det verktyget så går 
det att se objektet som det jobbas i, ur flera vyer samtidigt. De olika viewportarna uppdateras i 
realtid så ändringarna syns direkt i de andra fönstrena. Men detta kräver mycket av datorn och 
bör därför inte användas till större filer. (ADT 2006 Grundkurs, 2005) 
 

Figur 17, Viewports 
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4 Diskussion 
 
 
Något som efterfrågas från flera håll är 3D ritning, där man lätt kan se en byggnad i datorn 
redan innan den är bygd. Många fördelar finns med detta, och utifrån 3D modellen går det 
sedan enkelt att ta fram 2D ritningar till plan-, sektions-, armeringsritningar m.m. 
 
Talade man med arkitekterna på WSP så intresserade de sig väldigt mycket för 3D ritning, 
men då även i flera olika program såsom ArchiCad och Sketch up. Dom förväntade sig att vi 
som läser på universitet idag hade kurser inom detta område. Man skulle då kunna fråga sig 
om inte våra 7 poäng i Java kunnat ersättas med sådana kurser istället. För om man ser till oss 
som valt byggteknisk inriktning på byggnadsingenjörsutbildningen, så har ju inte vi någon 
större glädje av de Java-kunskaper vi fått. 
 
Då programmen är mycket avancerade så krävs det mycket kunskap för att kunna nyttja alla 
funktioner. Då vårt examensarbete endast är på 10 veckor, så är det mycket svårt att hinna lära 
sig mer än grunderna i programmen. Ett stort problem har varit att generera fram just 
konstruktionsritningar, eftersom att det är väldigt nytt med 3D, och vi har inte haft någon 
sakkunnig person att fråga om hjälp. Handböckerna förutsätter att man har deras förinställda 
ritningsmallar, (templates), och på WSP saknas dom, vilket gjort att vi inte heller har kunnat 
ta hjälp av dom.  
 
En jämförelse mellan programmen 
Tekla Structures lämpar sig bäst för att rita betong och stål, själva stommen, medan ADT är 
bra till resten i ett hus såsom väggar och tak med mera. Fördelen med att rita stommen i Tekla 
Structures är att de flesta infästningar mellan balkar och pelare finns och därför kan mycket 
tid sparas vid tillverkningen av detaljritningar.  
I Tekla Structures ritar man enbart med färdiga profiler till skillnad från ADT där det går att 
rita upp 3D-objekt utifrån linjer.  
Det krävs en del uppfinningsrikedom för att kunna rita upp en del saker, detta för att en del av 
verktygen har sina begränsningar. Man måste då komma på sätt att ”lura” programmet för att 
kringgå vissa problem.  
Det är viktigt att påpeka att ADT är utvecklat för att arbeta våningsvis med sin modell. Detta 
till skillnad från Tekla. 
 
ADT 
En stor fördel med ADT är att det är lätt att komma igång med programmet om man har 
arbetat i AutoCAD tidigare. Arbetsmiljön är i stort sätt den samma och man känner lätt igen 
fönster, menyer och verktyg. Att jobba med 3D kräver ett annat sätt att tänka, men man 
kommer snart in i det.  
 
Tekla 
Ett omfattande program som har många nyttiga och bra funktioner, som nämnts tidigare i 
rapporten. Det vi har gjort i Tekla Structures är bara en liten del av vad programmet är 
kapabelt till. En av våra begränsningar har också varit att allt vi har lärt oss har vi lärt oss 
själva, hade vi haft tillgång till någon med bred kunskap om programmet så hade vi säkerligen 
lärt oss mer om det. För att lära sig allt i Tekla Structures så ska man helst gå någon kurs.  
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5 Slutsats 
 
 
3D ritning är något som kommer att efterfrågas allt mer i framtiden tror vi. Det ger en mycket 
god visuell översikt över ett helt projekt, så att inga företag kommer att vilja arbeta utan 3D. 
Vi tror att framtidens 3D-program kommer att vara mycket kraftfullare och användarvänliga. 
Programmen kräver väldigt mycket datorkapacitet så ska de fungera bra så kräver de nya och 
dyra datorer. 
 
Programmen måste göras så att de är användarvänliga annars går de inte att sälja. Om ett 
program är svårbegripligt och svåröversiktligt så skräms folk av ”den nya teknologin” och 
väldigt få personer fortsätter att använda sig av dom. Här har ADT en väldig fördel då 
användarna känner igen programmet från AutoCAD. Det bör även nämnas att ADT inte 
enbart är ett 3D-program.  
 
När vi påbörjade vårt examensarbete så hade vi inga kunskaper om 3D-ritning. Vi har lärt oss 
allt själva för att kunna göra denna 3D-modell som presenteras i rapporten. Så vi anser att de 
specialkunskaper som behövs går att införskaffa sig själv på ett relativt enkelt sätt. Visst kan 
man få prestationsångest när man ser 3D-modeller som visas upp på Internet och i kursböcker. 
Men som med allt annat så blir man bättre på det man gör ju mer man jobbar med det. 
 
I rapporten så har ADT och Tekla Structures använts till olika delar. Tekla Structures 
användes för att bygga upp själva stommen i modellen, alltså till betong och stål. Tekla 
Structures är som sagts tidigare ett fullvärdigt projekteringsprogram, medans ADT endast är 
ett ritprogram. Så Tekla Structures lämpar sig bäst till att rita upp och beräkna olika 
stomkonstruktioner. ADT användes till att fullborda ritningen som gjorts i Tekla Structures, 
det vill säga att rita upp väggar, fönster och dörrar mm. Designcentret ger användaren stora 
möjligheter att rita upp verklighetstrogna modeller. Både arkitekten och konstruktören kan 
använda sig av ADT vilket är en stor fördel. 
 
Den största begränsningen hos de båda programmen kommer att vara användaren själv. 
Eftersom programmen är så omfattande, så är det svårt för användaren att lära sig alla 
funktioner och finesser som finns i programmen. Vissa av applikationerna i programmen är 
inte färdigutvecklade än.  
 
T.ex. så blev vi tillfrågade av arkitektavdelningen på WSP om vi kunde hjälpa dom med ett 
yttertak som de hade problem med. Det skulle ritas upp i olika vinklar i ADT och taket låg 
inte i ett plan. Dom hade själva lagt ner 40 timmar på det och vi la också ner många timmar på 
det men lyckades inte heller. Då skickades problemet vidare till WITU, ett företag som 
skriver handböcker till ADT och inte ens dom kunde lösa det hela. Så summa summarum är 
att takverktyget i ADT är väldigt begränsat. 
 
I Tekla Structures kan begränsningarna anses vara att det inte finns något designcenter, men 
det är nog ingen applikation som kommer att läggas till i programmet. 
 
Det lämpar sig bra att rita i 3D när man vill få en bra överblick över ett pågående projekt med 
många inblandade. I vanliga fall kan det vara svårt att förklara för sina kollegor hur man vill 
att något ska se ut, har man då en 3D-skiss på hur man menar så är det svårt att misstolka det. 
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Till detta finns det många mer program på marknaden att tillgå vilket märks om man t.ex. är 
på ett arkitektkontor. 
 
Allt som ritas upp i 3D går enkelt att göra om till vanliga 2D ritningar, dessutom finns det 
färdiga mallar som gör det möjligt att skapa konstruktionsritningar direkt utifrån 3D-
modellerna. Tekla Structures kan dessutom mängda allt material som ingår i modellen. Och 
om en entreprenör tycker att något är oklart i ritningarna så kan även han få se 3D-modellen 
som en förtydligande. 
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