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Förord 

Detta examensarbete utgör den slutliga examinationen för högskoleexamen om 120 

högskolepoäng i programmet Samhällsbyggnad vid Luleå tekniska universitet. Denna rapport 

omfattar 7,5 högskolepoäng och är framtagen i samverkan med vägenheten vid avdelningen 

för samhällsbyggnad på WSP i Luleå, där den verksamhetsförlagda utbildningen genomfördes 

under hösten 2016.  

Jag vill tacka Stefan Johansson, avdelningschef för samhällsbyggnad och Per-Ola Silverhav, 

gruppchef för vägenheten, för att jag efter avslutad VFU fått den stora förmånen att skriva 

mitt examensarbete på WSP i Luleå och använda både program och nätverk av kompetens.  

Jag vill rikta ett stort tack till hela väggruppen som hjälpt och stöttat både under den 

verksamhetsförlagda utbildningen och under arbetet med examensarbetet, det har varit guld 

värt!  

Avslutligen, tack Nicklas Olsson, för att du tacklat mina frågestormar och hjärnsläpp. 

 

Moa Olofsson 

Luleå, december 2016 
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Sammanfattning 

I en ständigt föränderlig värld där tekniken utvecklas snabbare än den hinner implementeras 

finns stora möjligheter att utveckla verksamheter som baseras på teknik. Konsultbranschens 

utveckling sedan beräkningar utfördes på papper och ritningar skapades på ritbord med penna 

och linjal, har varit explosiv där digitaliseringen stått i centrum för utvecklingen. Genom 

utvecklingens resa har nya möjligheter uppenbarats med arbetsprocesser och verksamheter i 

ny tappning som resultat.  

En ökande storlek på projektomfattning ställer högre krav på kommunikationen runt- och i 

projekten. Med olika kompetenser från olika teknikområden är det en ännu viktigare 

framgångsfaktor. ”En bild säger mer än tusen ord” är vad visualiseringens största trumfkort 

utgör enligt mig, och visar på variationen av medel för kommunikation inom ett projekt. En 

ritning som kan vara svårtolkad för samtliga intressenter kan i visualiserad form vinna större 

förståelse. Utvecklingen av visualiserande programvara i samverkan med detaljprojektering är 

på frammarsch och med visualiseringsverktyg tidigt i projekteringen ser jag att det totala 

resultatet för ett projekt kan förbättras.  

Denna rapport avhandlar resultatet av en fallstudie initialt genomförd med Autodesk 

InfraWorks 360 2016 och färdigställd med Autodesk Civil 3D 2015 till skede av 

bygghandling. Fallstudien har applicerats på ett litet projekt med syfte att utforma en tillfällig 

omfartsväg förbi ett vandringshinder för fisk som begärts åtgärdat.  

Att använda InfraWorks 360 har varit enkelt och väldigt smidigt. Programmet är 

användarvänligt och lekfullt med fina analysverktyg att använda inför utformningens början. 

Viktigt att ha i åtanke gällande denna programvara är att den fokuserar på preliminär design 

och det är precis vad den levererar. Därefter exporteras den modell man skapat i InfraWorks 

360 till Civil 3D där detaljeringsgraden får växa till färdiga handlingar.  

InfraWorks 360 är ett ypperligt stöd i projekteringen vid projekt innehållande förstudier eller 

nyproduktion till exempel. Där kan man verkligen nyttja programmets många funktioner och 

därmed få ett försprång in i projekteringen tack vare kvickheten och enkelheten som 

InfraWorks 360 har att erbjuda.  

Kommande versioner av dessa två programvaror verkar ha en spännande framtid tillsammans 

som jag hoppas kan bli till ett mer sammansvetsat samarbete.  
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Ordförklaring 

Alignment Namn på väglinje i Autodesk AutoCAD Civil 3D 

BIM  BIM har två olika betydelser: Building Information Model och Building 

Information Modeling. Det förstnämnda syftar till modellen och den andra 

förklaringen syftar till arbetssättet (BIM Alliance, 2014). Enligt BIM Alliance 

ska fyra kriterium uppfyllas för att ett projekt ska stämma in under begreppet 

BIM: 

 - En eller flera objektsorienterade modeller 

 - Egenskaper är kopplade till objekt i modellen 

 - Relationer finns mellan objekt 

 - Möjlighet att producera olika informationsvyer ur modellen 

Civil 3D Autodesk AutoCAD Civil 3D 

IW 360 Autodesk InfraWorks 360 

Style Autodesk AutoCAD Civil 3D och Autodesk InfraWorks 360 baseras på olika 

styles, eller stilar som kan användas för olika objekt som tabeller, tvärsektioner, 

beskrivningstexter och korridorer. En style avgör olika attribut som färg, 

synlighet och linjetyper (Autodesk, 2016). I stället för att ändra inställningarna 

för att förändra olika objekt kan man använda den style som är anpassad för den 

typen av objekt.   
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

I kursen Y0009B, examensarbete för högskoleexamen inom utbildningen Samhällsbyggnad 

120hp vid Luleå tekniska universitet, ingår att behandla en uppgift som redovisas skriftligen. 

Uppgiften är uppdelad i tre skeden som är planeringsskedet, arbetsskedet och slutskedet som 

tillsammans är sammanhängande. Denna rapport är resultatet av slutskedet där erfarenheter 

från tidigare skeden reflekterats och sammanställts.  

  

Vald uppgift för detta arbete är att genomföra en fallstudie med visuell programvara som stöd 

i infrastrukturprojektering i dess tidiga skeden. Bakgrunden till detta val är att WSP, som är 

den arbetsplats där utbildningens verksamhetsförlagda utbildning genomfördes, är i 

startgroparna att börja använda en ny programvara inom verksamheten. Denna programvara 

heter Autodesk InfraWorks 360 och är kompatibel med programvaran Autodesk Civil 3D, 

som är WSP:s huvudsakliga programvara som används inom hela företaget världen över. 

Därför är en utvärdering av InfraWorks 360 rätt i tiden för Luleåkontorets 

samhällsbyggnadsavdelning, där inledande föreläsningar om InfraWorks 360 genomgåtts.  

 

I vår tekniska tidsålder är utveckling en naturlig reaktion av konkurrens på många olika nivåer 

och inom olika branscher. När programvaror utvecklas skapas möjligheter att effektivisera 

processer som kan generera ökad lönsamhet. Det skapar i sin tur rum för större marginaler för 

de som framgångsrikt anammar ny teknik och därav kan gå ut med stark konkurrens. 

Användningen av InfraWorks 360 är ett steg i riktning med utvecklingen för att stå i framkant 

av modern programvaruutveckling och projektering.  

 

Det börjar bli allt mer vanligt att beställare kommer med mer specifika krav på hur och vad de 

önskar få levererat som slutprodukt. Exempelvis har användningen av BIM och 3D-modeller 

ökat som ett resultat av beställares ökande krav på kvalitet i information- och 

modellhantering. I roll av konsult arbetar man mot kund, varav att konsulternas utbud på 

tjänster styr kundunderlaget. Att utveckla sina affärsområden och förmedla kvalitativa och 

värdeskapande tjänster är därför av största vikt för att behålla och utöka sin kundkrets.  

1.2 Syfte 

Syftet med rapporten är att utvärdera användning av InfraWorks 360 och se vilka 

nyttoområden och svaga sidor som kan härledas till arbetet med visuell programvara i tidiga 

skeden av infrastrukturprojektering. 

1.3 Mål 

Samhällsbyggnadsavdelningen i Luleå har som målsättning att kontinuerligt utveckla 

projekteringsprocessen, och förädla verksamheten med bland annat ökad användning av 

visuell programvara. Man vill exempelvis förbättra illustrationer av projekt för att förenkla 

kommunikationen med intressenter och snabbt kunna skapa och presentera olika förslag. 

Detta sker i strävan mot ökad kontroll och insikt i projektets omfattning och utbredning i 
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projekteringens tidiga skeden. Genom att arbeta med visuell programvara initialt i 

projekteringen önskas på lång sikt generera ökad effektivitet, lönsamhet och arbetsglädje. 

Målet med arbetet är att genom fallstudien erhålla kunskap och erfarenheter av att jobba med 

IW 360 och med utgångspunkt från fallstudien utvärdera resultatet. Rapportens målsättning är 

att redovisa programvaran InfraWorks 360:s svaga och starka sidor som framkommit under 

fallstudien som kan bidra till de mål som är formulerade ovan. Kunskap och erfarenheter som 

arbetet med denna rapport frambringar ska bidra till WSP:s fortsatta utveckling av 

projekteringsprocessen och användningen av InfraWorks 360 i tidiga skeden. 

1.4 Avgränsning 

Arbetet behandlar användningen av programvaran Autodesk InfraWorks 360 vid inledningen 

av projekteringen av ett infrastrukturprojekt och vidare detaljprojektering utförs med 

Autodesk Civil 3D. Arbetet appliceras på utformningen av en tillfällig omfartsväg förbi ett 

vandringshinder längs med väg 1088 ovanför Kittelfjäll.  

2 Metod 

Arbetet startades med en inlärningsperiod på programvarorna Autodesk InfraWorks 360 och 

Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 som utgjort grunden för allt senare arbete med 

framställandet av material till denna rapport. Mycket av det utbildningsmaterial som nyttjats 

under den inledande perioden har hämtats från intranätet på WSP. Utbildningsmaterialet för 

IW 360 och Civil 3D ingår i WSP:s globala utbildningsbibliotek. När specifika frågor dykt 

upp har sökningar efter lösningar skett genom Autodesks webbsida som innehåller en stor 

kunskapsbank med varierat och nyanserat innehåll. Kollegorna på väggruppen har varit ett 

stort stöd genom hela arbetet med projektet i både stort och smått. Under inlärningen har ett 

liknande objekt som använts till fallstudien studerats och experimenterats med för att prova på 

de många olika funktioner IW 360 erbjuder. Fallstudiens objekt redogörs närmare nedan i 

avsnitt 3.2 Bakgrund till fallstudiens objekt.  

Projektets andra del behandlade arbetet med att skapa en modell i IW 360 som artade sig i stil 

med trial- and error i sömmen mellan de två programvarorna. Arbetet fortgick därefter i Civil 

3D med detaljprojektering av omfartsvägen som avslutades med framställandet av ritningar 

till skedet bygghandling.  
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3 Resultat 

3.1 Programvaror 

3.1.1 Autodesk InfraWorks 360 2016 

“Preliminary engineering with data-rich 3D models. InfraWorks® 360 preliminary design 

software helps improve your project outcomes. Combine and connect data to better create, 

view, analyze, share, and manage information to make decisions in context” (Autodesk 

InfraWorks 360, 2016) 

InfraWorks 360 är en visuell programvara som har huvudsakligt fokus på konceptuell design 

av väg, VA och bro. InfraWorks 360 är en del av Autodesk produktutbud och är direkt 

kompatibel med Autodesk Civil 3D som beskrivs närmare under 3.1.2 Autodesk AutoCAD 

Civil 3D 2015. IW 360 är även kompatibel med flera av Autodesks produkter, bland annat 

Autodesk Revit, som ofta används till byggkonstruktion och BIM-modellering (Autodesk 

Revit, 2016), och Autodesk 3DS MAX som stödjer modellering, animering och rendering i 

3D (Autodesk 3DS MAX, 2016).  

IW 360 har sin kraft vid främst två tillfällen; preliminär design och vid slutpresentation av 

projekt. Kraften har sin grund i ett användarvänligt gränssnitt där även nybörjare kan 

manövrera och skapa modeller utan större problem – men också för enkelheten i att editera 

olika element i ett enda svep. Programmet tillåter användaren att starta upp ett projekt helt 

utan data då man med hjälp av funktionen ”modelbuilder” enkelt kan generera bland annat 

terräng, befintliga vägar och mycket mer.  

IW 360 har verktyg för olika analyser av bland annat terräng, siktförhållanden och 

trafiksimulering. Programmet har även animerade 3D-modeller som kan infogas i modellen, 

samt att egna modeller kan importeras i dae-format (The Outcome, 2015). De format som IW 

360 kan hantera framgår av Figur 1 nedan.  

 
Figur 1 Skärmklipp över filformat för import (Olofsson, Bild IW 360, 2016) 



4 
Visuell programvara som stöd i infrastrukturprojektering i tidiga skeden 

Moa Olofsson 

Som tidigare nämnt är preliminär design och slutpresentation vad IW 360 gör bäst, det beror 

på att detaljeringsgraden inte är tillräckligt hög för att använda modeller från IW 360 direkt 

för att generera ritningar, men det är inte heller dess syfte. Syftet är att erbjuda ett snabbt och 

smidigt visuellt verktyg till förarbetet med projekt. När utformningen nått det stadium att 

vidare utformning kräver mer detaljer än vad IW 360 kan erbjuda kan designen från IW 360 

enkelt exporteras till ”kusinprogrammet” Autodesk Civil 3D som beskrivs närmare nedan. 

Med Civil 3D kan detaljprojekteringen fortgå och projekteras till färdiga handlingar. Modeller 

i Civil 3D kan synkroniseras med IW 360 och då hålla kontinuerlig uppdatering enligt 

gällande modell i Civil 3D. Det är en värdefull funktion för att skapa visualiseringar av det 

färdiga resultatet eftersom synkroniseringen minskar felmarginaler som versionshantering av 

ritningar kan medföra.  

3.1.2 Autodesk AutoCAD Civil 3D 2015 

Civil 3D är en gren av AutoCAD, förädlad för att tillgodose behov inom konstruktion av 

mark-, väg- och VA. Som namnet avslöjar är det en programvara som möjliggör arbete med 

3D-modeller, samt att den stödjer BIM och de arbetsflöden som hör därtill (Autodesk 

products - Civil 3D, 2016). I Civil 3D uppdateras ändringar i konstruktionen automatiskt 

genom att objekt bär dynamiska kopplingar. Det betyder att om en detalj på ett objekt ändras, 

justeras även de andra objekt som påverkas av ändringen i modellen (Autodesk Civil 3D 

features, 2016). Det är en funktion som reducerar tidsåtgång inom projekteringen och 

samtidigt fungerar som en kvalitetshöjande aspekt då modellen ständigt uppdateras i samtliga 

vyer.  

3.2 Bakgrund till fallstudiens objekt 

3.2.1 Vandringshinder 

I naturen förekommer vandringshinder som uppstått av naturliga orsaker, så som 

bäverdammar och bråte av ved, som blockerar vandringsvägarna för fisk och andra 

vattenlevande organismer. I denna rapport avser vandringshinder onaturliga sådana, som 

uppkommit av människans olika konstruktioner som inkräktar i naturen. Huvudsakligen gäller 

onaturliga vandringshinder dammar, broar och vägtrummor med felaktig placering och 

dimensionering. Felplacerade vägtrummor är den vanligaste formen av vandringshinder 

(Vattenmyndigheterna), detta ställer krav på kunskap om vandringshinder hos beställare, 

vägprojektörer och entreprenörer vid allt arbete med vägar och dess avvattning. Flera dammar 

har fisktrappor, men de medger endast fiskvandring för vuxen havsöring som ensam fisk i 

denna miljö har tillräcklig sim- och hoppkapacitet för att ta sig fram.  

Vägtrummor och broar kan utgöra vandringshinder under vissa perioder på året beroende på 

vattenflödet, där höga flöden medför hög hastighet på vattnet och lågvatten genererar ett 

minskat vattendjup i konstruktionen. När bedömning av en konstruktions inverkan på 

vandring undersöks följande fyra faktorer: (Larsson, 2005) 

 Fall 
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 Om trummans botten inte ligger i samma höjd som bäckbotten skapas en 

fallhöjd för vattnet som passerar och tvingar fisken att hoppa upp i trumman 

för att kunna passera. 

 Vattenhastighet 

 Dimensionering och lutning av trumman, samt flödet i vattnet styr dess 

hastighet. Hög lutning och underdimensionering leder i regel till hög 

vattenhastighet som försvårar vandring för mindre fiskar, samtidigt som 

naturligt material inne i trumman lätt följer med vattenflödet ut.  

 Vattendjup 

 Fisk som inte täcks av vatten helt får svårt att använda sin fulla simkapacitet 

och mycket energi går därför till spillo. Om gälarna inte täcks med vatten 

påverkas även andningen och resulterar i minskad uthållighet om 

syresättningen inte är tillräcklig.  

 Naturlig bäckbotten i trumman 

 En naturlig botten ger turbulent vattenström som är lättare för fisk att ta sig 

fram i. Det beror på att naturligt material skapar viloplatser där mindre fisk kan 

stanna upp för att vila innan nästa rusning uppför vattendraget. Om material i 

trumman skulle saknas erhålls en jämn ström av vatten som är mer krävande 

för vandring.  

3.2.2 Gaaransjohke 

Länsstyrelsen i Västerbotten har ålagt Trafikverket att åtgärda ett vandringshinder för fisk 

längs väg 1088 ovanför Kittelfjäll. Därför har trafikverket beställt en förstudie (Trafikverket 

Region Nord , 2016) av projektets omfattning som ska användas som beslutsunderlag till 

framtida upphandling av projekterande konsult. Bäcken vars vandringshinder utreds heter 

Gaaransjohke, där vandringshindret utgörs av en bro av typen ståltrumma som är felaktigt 

placerad och dimensionerad för att tillåta fiskvandring. Problematiken för fiskvandring i 

Gaaransjohke framgår av Figur 2 och punkterna nedan.  

 
Figur 2 Gaaransjohke utlopp (WSP, 2016) 
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 Ett fall från broöppningen på nedströmssidan om 0,1 m 

 Hög vattenhastighet i trumman  

 Lågt vattendjup (varierar efter säsong) 

 Naturligt material inne i trumman saknas 

Utredningen som Trafikverket har beställt innefattar följande:  

 Förslag på möjliga brolösningar 

 Förslag på hantering av trafik under entreprenaden 

 Kostnadsuppskattning samt för- och nackdelar med de olika förslagen, 

 En uppskattning av markbehov för underlag att bedöma om vägplan typ 1 är möjlig 

 Lämplig hantering av vatten under byggtiden 

 En bedömning om vilka övriga tillstånd som kan komma att krävas  

 En rapport med utredningens resultat.  

Av utredningen behandlar denna rapport en vidareutveckling av punkt nummer två, förslag på 

hantering av trafik under entreprenaden, där ett förslag är att anlägga en tillfällig omfartsväg.  

3.2.3 Dimensionerande faktorer 

Vid framtagandet av omfartsvägen har följande dimensionerande faktorer beaktats: 

 Befintliga trafikförhållanden – de olika typer av fordon som trafikerar vägen. 

Dimensionerande fordon är lastbil 24 meter 

 Yta för ny brolösning 

 Schaktslänt 1:2 

 Slänter omfartsväg 1:3 

 Arbetsyta på en radie om 10 meter från trumögat, se Figur 3. 

 Arbetsyta på befintlig väg om 50 meter åt vardera håll från schaktkant, se Figur 3.  

 Total vägbredd 6 meter, se närmare specifikationer nedan i Figur 4. 

 
Figur 3 Principskiss av arbetsområdets utbredning illustrerat i rött. (Olofsson, Arbetsområde IW 360, 2016) 
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Figur 4 Skiss normalsektion (Olofsson, Skiss normalsektion, 2016) 

 

3.3  Förutsättningar för omfartsväg 

Överbyggnad till omfartsvägen är beräknad till att vara 540 mm med PMS Objekt varav 

följande lager erhålls: 

 40 mm obundet slitlager 

 80 mm obundet bärlager 

 420 mm förstärkningslager 

3.4  Utformning av omfartsväg med InfraWorks 360 

3.4.1 Indata och dess format till InfraWorks 360  

Det krävs inte mycket indata för att skapa en bra grund för ett projekt.  Vid import av data bör 

man alltid starta med att importera terrängen (WSP intranät, 2016), då den utgör grunden för 

allt kommande arbete med modellen.  All import av data bör ske till samma förslag för att 

samla all grunddata till en gemensam plats. Därefter rekommenderas starkt att öppna upp ett 

nytt förslag där modellen kan utvecklas och därmed lämna grunddatat intakt. De indata som 

använts i detta projekt framgår av Tabell 1 Filformat.  

Tabell 1 Filformat 

Terräng                   LandXML 

Ortofoto                 .tif 

(Befintlig väg)        LandXML 

 

3.4.2 Arbetsområde 

Utformningen startades med att beräkna och analysera hur de begränsande faktorerna i form 

av arbetsområden breder ut sig. Arbetsområden avvaras för att skapa utrymme för etablering 

av arbetsplatsen med skyddsbarriärer, buffertzon, skyddszon och säkerhetszon (Trafikverket, 

2015). Man vill även skapa utrymme för upplag av massor och plats för att manövrera de 

maskiner som används under entreprenaden. Välplanerade arbetsplatser med tillräckligt 

tilltagen arbetsyta ger möjlighet till säkrare arbetsplatser och bättre resultat av entreprenaden. 
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Beräkningarna genomfördes i Autodesk AutoCAD och kan ses i bilaga 1. De baserades på 

den föreslagna brolösningens största bredd eftersom anläggning av denna kräver schaktning 

av befintlig väg ner till rätt djup för att avhjälpa vandringshindret. En tillfällig trumma 

planerades in i schaktbredden om vattenhanteringen under entreprenaden skulle väljas till att 

ledas om med tillfälliga trummor. Denna schakt upptar stor yta av den befintliga vägen och 

från dess översta schaktkant räknas 50 meter längs med befintlig väg som arbetsyta åt vardera 

håll om schakten. Uppe på befintlig väg avvaras därmed totalt 100 meter till arbetsområde 

som omfartsvägens av- och påfart inte ska beröra. 

Den nya brolösningens längsta mått avgjorde utbredningen av arbetsområdet nere vid broläget 

som omfattar en radie om 10 meter från broöppningens mitt. Vid beräkningen av detta 

arbetsområde var brolösningen inte färdig i projekteringen och längden inte helt definitiv. Vad 

brokonstruktören kunde fastställa var att längden inte kommer att överstiga den befintliga 

trummans längd, varav att dess längd valdes till att dimensionera arbetsområdets utsträckning.  

Arbetsområdets totala utbredning framgår av Figur 3. 

3.4.3 Konceptuell design av omfartsväg 

Med de begränsande ytorna klargjorda kunde själva vägen börja ta form där målet var att inte 

beröra arbetsområdet och begränsa intrånget i naturen. Därför eftersträvades att vägen 

placerades så nära kanten till arbetsområdet som möjligt för att undvika en onödigt lång och 

kostsam väg i ekonomiska och ekologiska värden. Med enkla knapptryckningar lades en 

principiell sträckning av vägen ut, sedan korrigerades placeringen i plan och profil för att inte 

inkräkta på arbetsområdet. Den style som valdes för vägen korrigerades till att stämma 

överens med de dimensionerande värden normalsektionen utgörs av för att släntomfång och 

vägbredd ska stämma överens med slutprodukten. Det fanns ibland vissa svårigheter att se var 

slänterna och befintlig mark tog vid varandra i IW 360, men när man vickade och vred på 

modellen gick det att se. I senare version av programvaran har man utvecklat detta med 

möjlighet att markera slänterna med olika material så att de enkelt syns hur de breder ut sig. 

När placeringen sedan stämde överens med målet om mildrat intrång på natur och 

arbetsområde exporterades en .IMX fil ut från IW 360 och arbetet fortgick som en 

detaljprojektering.  

3.5  Detaljprojektering med Civil 3D 

Vid importen tillkom flera ytor för terräng som IW 360 hade producerat, och dess pålitlighet 

är oklar då terrängen som var indata till IW 360 och vad som kom ut från programmet inte 

längre stämde överens vid en jämförelse. Därför togs beslutet att inte använda terrängen som 

alstrades genom importen av data från IW 360. I stället användes den terräng som varit indata 

till IW 360 för att minska felmarginalen. Den väglinje som tillkom vid importen utvecklades 

vidare enligt arbetsgången i Civil 3D och resulterade i de ritningar som kan ses i bilaga 2. 
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4 Diskussion 

De fördelar med IW 360 som upplevts under fallstudien är många, men de kan sammanfattas 

med tre ord som i sig är sammanhängande: snabbt, smidigt och enkelt. Att starta upp ett 

projekt var väldigt enkelt, har man ordning på det data man önskar använda och vilket 

koordinatsystem objektet befinner sig i är det nästan gjort i en handvändning. Vid uppstarten 

av fallstudien tog tidigare nämnda aktiviteter max 10 minuter samt att all importerad data 

konfigurerades. Att programmets användargränssnitt är strukturerat i logisk arbetsföljd 

förenklar arbetsprocessen ytterligare med förberedande analyser först, design av element och 

slutligen modifiering av de element man skapade i föregående meny. Dessutom är 

menypanelen avskalad och lättillgänglig med ett lekfullt uttryck, se Figur 5 nedan. 

 
Figur 5 Användargränssnitt. Skärmklippet till vänster visar menyn i utgångsläget. Skärmklippet till höger visar när 

menyn för väg är aktiv, se brun panel, med menyalternativ i vitt på en vertikal rad. (Olofsson, Skärmklipp , 2016) 

Att skapa en väg sker med största enkelhet, där man först väljer den style man vill ha för 

vägen, till exempel en tvåfilig väg med stödremsa. Med vald style kan man därefter klicka var 

man vill att vägen ska börja, var det ska vara kurvor och sedan avsluta vägsträckningen med 

att dubbelklicka. Man kan därefter modifiera vägen, dess kurvradier, linjeföring, profil och 

släntlutningar till dess att man är nöjd genom att dra i olika greppunkter i en och samma vy, se 

Figur 6. Något för den oerfarne vägprojektören att tänka på är att rita vägen i IW 360 åt rätt 

håll (från vänster till höger) från början för att undvika problem och förvirring vid ytterligare 

bearbetning. Vid första försöket att exportera och importera mellan IW 360 och Civil 3D 

under inlärningsperioden uppdagades misstaget som orsakade stark förvirring när 

sektionslinjer och vyer gick baklänges. En svaghet med IW 360 är att man inte kan rita några 

hjälplinjer när man arbetar med profilen för att säkerställa att överbyggnaden ska få plats. 

Men samtidigt skulle det vara ett inslag som ökar detaljeringsgraden till den punkt att 

programmets syfte kanske sätts åt sidan. Men trots det faktumet skulle jag önska ett liknande 

hjälpmedel för att med större säkerhet placera och utforma vägen redan i detta skede.  
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Figur 6 Modifiering av radie i vertikalkurva. Observera att greppunkten muspekaren markerat med rött även är 

markerad med samma färg i vyn ovanför. (Olofsson, Bild IW 360, 2016) 

Fördelen IW 360 har gentemot Civil 3D är att tillvägagångssättet är enklare samt att ändringar 

uppdateras direkt i alla vyer, så även i Civil 3D. Man ser snabbt och enkelt vilket utfall 

genomförda ändringar medför och kan då arbeta med modellen till en sträckning man tror på. 

Att skapa likvärdig data med Civil 3D kräver fler arbetsmoment, men man ska då ha i åtanke 

att Civil 3D skapar en helt annan detaljnivå än vad IW 360 gör.  

När vägutformningen i IW 360 inte kan utvecklas mer exporteras den enkelt vidare i IMX-

format som kan öppnas upp i Civil 3D. I Civil 3D 2017 har man utvecklat ett närmare 

samarbete mellan programmen och infört en meny för IW 360 med import och 

importkonfiguration som inte finns i 2015 års utgåva som detta arbete genomförts med. Trots 

det framställer importen terräng, alignments, profil och konturer av de raster som skapades 

med IW 360.  

Nackdelen med importen är att terrängen som följer med inte var helt pålitlig då det visade sig 

under inlärningsperioden att terrängen från IW 360 hade alternerats automatiskt av 

programmet. Detta medför risk att terrängen är missvisande och att all beräkning som sker 

mot terräng kan bli felaktig. Det finns alltid en viss felmarginal gällande all data, toleransen är 

endast mer eller mindre stor för vad som är godtagbart. Jag anser inte att terrängen som IW 

360 skapat från indatat är godtagbar då det är svårt att kontrollera med säkerhet huruvida 

avstegen är marginella eller avsevärda.  

De andra värden användningen av IW 360 skulle kunna medföra är ökad förståelse för 

projektets omfattning och tidigt i projektet kunna visuellt se möjliga problemområden och 

flaskhalsar. Om man kan erhålla större förståelse tidigt i ett projekt skulle det kunna leda till 

minskad stress hos projektmedlemmarna och att adekvata resurser skulle kunna planeras in i 

god tid.  
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I större projekt samverkar ofta ett antal olika teknikområden innehållande personer med olika 

kompetenser. Med ett visuellt verktyg som IW 360 är det enklare att beskriva ett problem än 

med ritningar från CAD som ibland kan vara svårtolkade. När projektgruppen tillsammans har 

god insikt i vad projektet innefattar kan beslut tas tidigare och eventuella omarbetningar 

minska om det tidigt i projektet är klara direktiv. Det i sin tur skulle bidra till en bättre 

ekonomi i projektet, en trevligare arbetsmiljö, ökad arbetsglädje och bättre kvalitet i projektet. 

I alla projekt finns osäkerheter, och hur resurserna används tidigt i projektet påverkar de 

senare skeden projektet ska genomgå. I början av projekt är osäkerheten för projektets 

genomförande stor (operationell osäkerhet) och det är lätt att göra ändringar till mindre 

kostnad. Allt eftersom projektet utvecklas ökar den finansiella osäkerheten då man redan 

satsat pengar i dess genomförande, samtidigt som möjligheten att påverka minskar då mycket 

redan är låst. Skulle belägg för en ändring framkomma skulle detta kunna medföra mycket 

stora kostnader. Detta kallas för osäkerhetsparadoxen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) 

och beskrivs i Figur 7 nedan.  

 
Figur 7 Osäkerhetsparadoxen (Hallin & Karrbom Gustavsson, 2015) 

Projekt inom vägprojektering kan ha väldigt varierande natur beroende på vad dess syfte är. 

Projektens olika förutsättningar och målbilder gör att IW 360 kan vara till större nytta i vissa 

projekt än andra gällande tidiga skeden. Efter att ha bollat tankar med medarbetare i 

väggruppen gällande utfallet av fallstudien öppnades tankar om hur programmet skulle kunna 

fungera i andra projekt. Övertygelsen som jag delar ligger mot att största nyttan finns vid 

nybyggnadsprojekt. Det grundas i att man har störst möjlighet att påverka, analysera och ta 

beslut gällande utformning vid en nyproduktion än till exempel vid projektering av en 

upprustning av väg där endast justeringar av befintlighet efterfrågas. Det kan även förklaras i 

programmets syfte som fokuserar på preliminär design och slutpresentation. Därför kan 

fastställas att projekt som innehåller preliminär design där utrymme för alternativa 

linjeföringar finns, är lämpliga att initialt bearbetas med IW 360. Om projektet är tydligt styrt 

och alternativen är få eller endast ett, skulle användningen av IW 360 innebära eventuell 

överarbetning då detaljprojektering är den nivå projekteringen skulle starta vid. Därför bör 

man noga reflektera över projektens olika mål och när IW 360 kan bidra till de uppsatta målen 

vid dess uppstart.  

Sammanfattningsvis är de svagheter som IW 360 uppvisar angående olika projekttyper att 

man lämpligen inte applicerar programvaran initialt på alla typer av projekt. För att skapa 

kundnytta bör man reflektera över vilka värden kunden gagnas av och på vilket sätt 

projektören kan utveckla projektet med IW 360. Viktigt att nämna är att man inte ska ha en 
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aktsam inställning till användning av IW 360 då det är en tillgång att ta tillvara på, vad jag 

önskar förmedla är att de största fördelarna med minskat omarbete och bättre förståelse för 

projektet i tidigt skede lättare kan erhållas på vissa typer av projekt. Programmet är dessutom 

snabbt, enkelt och lättarbetat så att en förstudie kan utföras utan en stor tidsåtgång.  

De nyttoområden som identifierats gällande projekttyper är därför projekt innehållande 

utformning av nya sträckningar, projekt där flera förslag är genomförbara och förstudier bland 

annat. Ett mer specifikt exempel på nyttor i IW 360 är funktionen ”Terrain themes”, se Figur 

8 nedan, som IW 360 har. Funktionen visade sig under inlärningsperioden vara ett mycket 

nyttigt analysverktyg vid arbete med framförallt dramatisk terräng. ”Terrain themes” skapar 

färgskala draperad över terrängen efter dess elevation eller lutning och synliggör svackor och 

höjder som är viktiga att ta hänsyn till vid all utformning med tanke på avvattning, 

masshantering och naturpåverkan. Det är även ett effektivt redskap för att öka förståelsen hos 

medarbetare, intressenter och beställare och kan därför bidra som beslutsunderlag i sakfrågor. 

Det är möjligt att generera motsvarande visuella bild av terrängen i Civil 3D, men med IW 

360 kan denna skapas med mindre tidsåtgång och större enkelhet.  

  
Figur 8 Terrain themes. Till vänster, elevation illustreras djup med röd/orange och höjder i gul/grön. Till höger, 

lutning illustreras brantare lutning i grön/gul och flackare lutning i rött. (Olofsson, Skärmbilder Terrain themes, 

2016) 
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5 Slutsatser 

De vinster som kan uppnås är alla beroende av varandra och baseras på programmets 

möjlighet att minska tidsåtgång vid projekteringens början samt dess förmåga att skapa 

förståelse för ett projekts omfång och utmaningar tidigt i projekteringen. Det uppnås genom 

analyser och kunskap om projektets förutsättningar.  

IW 360 besitter snabba och enkla analysmetoder som kan vara ett smidigt sätt att börja 

bekanta sig med ett nytt projekt. Att visuellt visa projektmedlemmar, beslutsfattare och andra 

intressenter så som fastighetsägare en bild av projektet i stället för en ritning underlättar 

kunskapsspridningen för projektets utbredning då ritningar kan vara svåra att förstå, se Figur 

9 nedan. Med ökad förståelse hos intressenterna blir det lättare att diskutera ett projekt och 

skapa nöjdhet hos de som projektet påverkar. En beslutsgång skulle därmed rimligen förmå 

att tidigareläggas som kan utmynna i färre eventuella omarbetningar.  

 
Figur 9 Dessa två bilder illustrerar samma konflikt med projektförutsättningarna om ett arbetsområde utan intrång 

av omfartsvägen. Här är vägen placerad för nära eller med för hög profil för att inte göra intrång i arbetsområdet 

som krävs för att anlägga en ny brolösning för att avhjälpa vandringshindret. Bilden till vänster från IW 360 visar att 

arbetsområdet i rött klättrar upp på vägkroppens fyllnadsslänt. Bilden till höger från Civil 3D beskriver samma sak 

där släntbotten med röd sammanhängande linje kommit innanför arbetsområdet bestående av vita linjer. (Olofsson, 

Skärmklipp , 2016) 

I stort sett allt man kan producera i IW 360 kan även skapas i Civil 3D, men skillnaden är 

angreppssättet, tidsåtgången och detaljeringsgraden. Att använda IW 360 kan ge projektören 

ett försprång i modelleringen av en ny vägsträckning med material redo att användas i Civil 

3D med en gång. Till en förstudie är därför IW 360 ett ypperligt arbetsverktyg och ett bra stöd 

för eventuell vidare projektering. En ökad användning av visuella verktyg tror jag skulle bidra 

till att höja kvaliteten på projekt då det är ett bra stöd och komplement. Vid granskning är det 

självklart detaljprojekteringen som ska granskas, men visuell programvara som stöd under 

arbetet tror jag är en tillgång för hela projektgruppen. 

Till framtida versioner av IW 360 och Civil 3D skulle jag önska en sammanfogning av de 

båda programmen så att IW 360 skulle bli en del av Civil 3D för att förbättra 

projekteringsprocessen ytterligare. Jag tror att det skulle bli en oerhört kraftfull programvara 

att både kunna utforma preliminär design, detaljprojektera och visualisera inom samma 

plattform.  

Slutpresentation och leverans till kund skulle kunna bli betydligt mer interaktiv med 

simuleringar och visualiseringar samtidigt som samma modell alstrar underlag till färdiga 

handlingar. I min önskan är Civil 3D och IW 360 sammanfogade till en och samma 
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programvara där man med en modell som moderator kan leverera olika typer av vyer av 

samma resultat.  

För den framtida användningen av IW 360 på WSP skulle jag föreslå att utveckla 

arbetsmanualer för hur export och import ska gå till för att skapa enhetlig användning för att 

alla ska kunna ta vid någon annans arbete. Mappstrukturer, filnamn och liknande kan också 

standardiseras för att skapa homogenitet genom organisationens datahantering. 
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