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Sammanfattning
Inom byggbranschen talas det idag mycket om BIM (Building Information Modelling). Det finns ett
behov av att komma ifrån skräddarsydda 2D-ritningar och istället använda sig av informationsrika 3Dmodeller som brukas genom hela konstruktionens livscykel. Denna utveckling har länge pågått inom
huskonstruktion, men i anläggningssektorn är detta arbetssätt svårare att implementera.
Svårigheten att få in ett mer BIM-orienterat arbetssätt inom anläggning beror dels på att många
programvaror inte är tillräckligt utvecklade för att kunna skapa informationsrika och tillförlitliga
modeller av konstruktioner med komplexa geometrier, så som broar.
I takt med att Trafikverket, som är den största beställaren i Sverige, börjar ställa krav på 3D måste
både tekniken och människans arbetssätt utvecklas.
Syftet med detta examensarbete är att genom en fallstudie undersöka hur lämpade programmen Tekla
Structures och AutoCAD Civil 3D är för att utföra en 3D-modell av en dubbelkrökt bro. Programmen
ställs sedan mot varandra i en avslutande jämförelse där fördelar och nackdelar presenteras.
Studien har gjort det tydligt att BIM inte bara handlar om att skapa en informationsrik modell, utan om
ett arbetssätt som helt och hållet förändrar byggsektorn till att arbeta mer samordnat och effektivt.
Jämförelsen mellan de två berörda programvarorna i denna studie visar att de båda har styrkor och
svagheter men att båda lämpar sig bra för vårt ändamål. Dock skiljer de sig åt i detaljeringsgrad och
hur bra förmåga de har att vara till hjälp för att arbeta med BIM i större utsträckning.

Nyckelord: BIM, modellering, 3D, bro, Trafikverket, Tekla Structures, Civil 3D

Abstract
Within the construction industry, there is a lot of discussion around BIM (Building Information
Modelling). There is a need to move away from customized 2D-drawings and instead focus on
informative models which can be used throughout the whole cycle of construction. This development
has been ongoing within house construction, but this approach is harder to implement within the
facility sector.
The difficulty in implementing a more BIM-oriented approach within construction is partly due to
software currently not being fully developed to create informative and reliable models of constructions
with complex geometries, such as bridges.
Since Trafikverket, the largest construction developer within Sweden, has started to place a larger
demand on 3D there is a need for both technology and human resource to develop.
The aim of this dissertation is to present a case study investigating the suitability of the software Tekla
Structure and AutoCAD Civil 3D to perform a 3D-model of a double-curved bridge. The two pieces of
software will be contrasted in a final comparison whereby both pros and cons will be presented.
The study has made it clear that BIM is not just about creating an informative model, but it is also
about an approach which has the ability to completely change the construction sector to work more
collaboratively and effectively.
The comparison between the two relevant software in this study shows that they both have strengths
and weaknesses and are suitable for our purpose. However, they differ in how detailed models they
can create and how well they have the ability to work with BIM to a greater extent.

Key words: BIM, modelling, 3D, bridge, Trafikverket, Tekla Structures, Civil 3D

Förord
Detta examensarbete är det avslutande momentet på den treåriga utbildningen Byggteknik och Design
vid Kungliga Tekniska Högskolan. Arbetet som omfattar 15 hp av totalt 180 hp utfördes på Ramböll i
Stockholm.
På Ramböll vill vi tacka Ali Farhang för god vägledning under examensarbetets gång samt under hela
utbildningen. Vi vill också tacka King-Fung Poon som varit vår handledare på Ramböll och delat med
sig av sin expertis.
Vi vill dessutom rikta ett stort tack till Antonios Spinos och Adi Hadzic på Trimble som gjorde det
möjligt för oss att genomgå kursen i Tekla, samt BIM-samordnare på Ramböll som ställde upp på en
intervju.
Ni alla har varit till stor hjälp.

Stockholm 2017
Yasser Abdali & Lovisa Holm
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Begreppsförklaring
CAD

Computer Aided Design

dwg-fil

dwg=drawing, standardfilformat för CAD-modeller

XML

Extensible Markup Language, ett sätt att lagra data på ett strukturerat sätt

2D

Tvådimensionell

3D

Tredimensionell

4D

3D med tidplan

5D

3D med tid- och kostnadsplan

BIM

Building Information Modelling

Beam Extruder

Verktyg till Tekla Structures

Assembly

Ett verktyg i Civil 3D som används för att sätta ihop underobjekt och
skapar en korridorens geometri

Subassembly Composer

Autodesk-program som används för att skapa ett underobjekt till Civil
3D

Alignment

Ett verktyg i Civil 3D som beskriver en riktning

Sketch Editor

Ett verktyg till Tekla Structures som används för att skapa egna tvärsnitt

Stakad linje

Väglinje

Feature line

En typ av linje i Civil 3D som kan användas som fotspår

Target parameter

En funktion i Subassembly composer som används till för att ange
kopplingspunkter

Target point

Kopplingspunkt för t.ex. ett tvärsnitt i Civil 3D

Subassembly

Underobjekt i Civil 3D som kopplas till en Assembly

Koordinattransformation Omvandling av koordinater från ett koordinatsystem till ett annat

1 Inledning
1.1 Bakgrund
Byggbranschen befinner sig i ett utvecklingsskede gällande användargraden av 3D-modellering och
BIM-verktyg. Först för några år sedan började 2D-ritningar bytas ut mot 3D-modeller vilket nu mer
eller mindre utgör en standard. Detta gäller främst för huskonstruktioner men krav på 3D har på senare
tid börjat ställas även på bro- och anläggningskonstruktioner. I dagens arbete är det näst intill en
självklarhet att använda sig av 3D-modellering och BIM-verktyg då det bidrar till ett effektiviserat
arbete på åtskilliga sätt. Det är därmed av stort intresse att få in detta arbetssätt i hög grad även i
brosektorn. (Crotty, Ray, 2012)
Att arbeta med BIM innebär att på ett effektivt sätt skapa en intelligent 3D-modell med information
som ska användas för att informera och förmedla beslut till samtliga aktörer i byggprocessen. BIM är
centralpunkten för hela projektets information och genom en enda källa ska man kunna projektera,
visualisera och samarbeta under hela projektets livscykel vilket ger en tydlig helhetsbild för samtliga
aktörer. (Granroth, Marko, 2011)
De flesta BIM-verktyg och modelleringsprogram som finns idag lämpar sig för huskonstruktioner då
det i första hand slog igenom inom den sektorn. Det finns en svårighet i många program att behandla
brokonstruktioner av den anledningen att de ofta har komplexa geometrier med krökta ytor. Det krävs
åtskilliga undersökningar för att finna ett bra sätt att uppfylla de krav som börjar ställas på dessa typer
av konstruktioner.
Ramböll är ett av många andra företag där en process pågår som strävar mot ett mer BIM-orienterat
arbetssätt. På avdelningen för huskonstruktioner har detta implementerats under några år men på
avdelningen för Bro och Tunnel är de i ett relativt tidigt skede. Företaget vill i framtiden i större
omfattning använda Tekla Structures som verktyg för 3D-modellering och arbetar med inlärning av
programmet. Tekla Structures kommer att användas i detta examensarbete tillsammans med Civil 3D,
som är ett AutoCAD-program för väg- och anläggningskonstruktioner.
Ett pågående projekt som Ramböll är involverade i är FSE61 – Trafikplats Akalla som är en del av
Förbifart Stockholm. Projekt FSE61 är ett av många andra där BIM används i stor utsträckning i
projekteringen.

1.2 Syfte
Syftet med denna studie är att undersöka om något av de två modelleringsprogrammen Tekla
Structures och Civil 3D lämpar sig för 3D-modellering av dubbelkrökta brokonstruktioner. De
aspekter som tas i beaktande är hur följsam den krökta ytan är med konstruktionen, d.v.s. hur jämn
ytan är, hur detaljerad modell som kan skapas samt hur användarvänlig metoden är.
Användarvänligheten grundar sig på hur lätthanterliga programmen är samt hur tidskrävande
inlärningen av dem är.
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1.3 Målformulering
·
·
·
·

Två broar som tillsammans utgör en del av den elliptiska cirkulationsplatsen i projekt FSE61 –
Trafikplats Akalla (Se Figur 1.1) skall modelleras i Tekla Structures 2016i och AutoCAD
Civil 3D 2015.
Utföra armering samt ta fram betongmängd som skall jämföras med anbud.
Uppnå goda kunskaper i hanteringen av de två programmen.
Uppnå ytterligare kunskap om BIM i sin helhet och hur viktig den rådande utvecklingen mot
ett mer BIM-orienterat arbetssätt är.

Figur 1.1 – Översiktsbild av FSE61- Trafikplats Akalla (Ramböll, 2017)

1.4 Avgränsningar
Antalet BIM-program och modelleringsverktyg som finns att fördjupa sig i är mycket stort. Denna
studie är dock avgränsad till de två utvalda programmen Tekla Structures och Civil 3D. Skälet till
detta är för att arbetet skall hållas inom ramen för given omfattning. Valet av de två programmen är av
relevans både för typen av konstruktion samt för företaget Rambölls intresse. Ytterligare en
avgränsning är att endast en liten del av projekt FSE61 - Trafikplats Akalla studeras. De delar som är
relevanta för syftet i denna studie är de två broarna som ingår i cirkulationsplatsen. Det primära att
beakta i denna studie är broarnas krökning.
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1.5 Lösningsmetoder
För att uppnå formulerade mål med detta examensarbete utfördes ett praktiskt moment, en fallstudie, i
form av en modellering i Tekla Structures och Civil 3D. Tidigare under den treåriga utbildningen
genomgicks en grundkurs i Tekla Structures vilken gav en bra grund till kursen i bromodellering som
genomfördes under examensarbetets gång. Kursen var på avancerad nivå och sträckte sig över två
dagar på Trimble i Västerås. Den behandlade stora delar av de moment som senare genomfördes i
studien, så som användning av verktyget Beam Extruder samt skapande av armering och
mängdtabeller.
Med bristande förkunskaper i Civil 3D krävdes det övning i programmet genom att följa
instruktionsvideos samt att utföra testmodeller innan modelleringen av de två broarna i FSE61 –
Trafikplats Akalla tog fart.

1.5.1 Underlag
Som underlag till modelleringen av broarna användes befintliga 2D-ritningar som projekterats i
AutoCAD av Ramböll. Ritningarna är fortfarande under projekteringsfas för detta pågående projekt,
men gav tillräckligt underlag för att ge möjlighet att modellera och analysera de två broarna.
Underlaget i form av ritningar ses i bilagor 1-3.
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2 Nulägesbeskrivning
Ramböll är ett danskt teknikkonsultföretag som har bedrivits sedan år 1945 och är det ledande
företaget i Norden inom detta område. Där levereras lösningar inom flera områden, bland annat
byggnader, transport och miljö. Ramböll har 13 000 medarbetare runtom i världen, varav 1 700 sitter i
Sverige.
Rapporten genomfördes på Ramböll Sveriges huvudkontor i Stockholm på avdelningen för Bro- och
Tunnel. Avdelningen ingår i området transport och erbjuder konsultjänster inom samtliga skeden för
alla typer av bro- och tunnelprojekt. På avdelningen jobbar 18 medarbetare som har bidragit till en
lärorik och väldigt hjälpsam arbetsmiljö under arbetets gång.
Ramböll har under många års tid varit med i utvecklingen av byggnadsinformationsmodellering. Idag
sker den största delen av projekteringen av husprojekt i 3D (Ramböll, 2017). I bro- och
anläggningsprojekt är det svårare att ta riktning inom BIM, men ambitionen för utveckling är stor.
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3 Faktainsamling
Faktainsamlingen som utfördes i detta examensarbete stödjer varför valt ämne är av relevans idag och
hur behovet av denna undersökning ser ut. Det utfördes genom en litteraturstudie samt en intervju med
sakkunnig inom området.

3.1 Litteraturstudie
En litteraturstudie utfördes för ökad kunskap om BIM i stort samt om de programvaror vi använde för
modelleringen. För detta användes litteratur från KTH:s bibliotek samt websökning. Gällande Tekla
Structures som program och dess användning gavs även mycket information från Adi Hadzic som
framförde kursen i bromodellering.
Litteraturstudien utfördes också på information om Trafikverket och dess krav på BIM. Då
Trafikverket är en av de största beställare i Sverige och dessutom är det företag som utvecklar dessa
krav på bro- och anläggningskonstruktioner är det en viktig del av studien.

3.2 Intervju
För att uppnå målet om goda kunskaper i dagens BIM-utveckling krävs en helhetsbild av hur det
utvecklingsarbetet ser ut på Ramböll samt hur BIM-kraven kan se ut i ett projekt. Därmed intervjuades
två BIM-samordnare på Ramböll, där den ena personen är BIM-samordnare för projekt FSE61 –
Trafikplats Akalla. Material från intervjun kommer att användas löpande i texten.
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4 Teoretisk referensram
I följande kapitel presenteras information om Tekla Structures och AutoCAD Civil 3D för att
understryka programmens goda förmåga att skapa sådana typer av 3D-modeller som behandlas i denna
studie. Anledningen till att de skapas är dels på grund av krav från Trafikverket och därför ger detta
kapitel även en inblick i Trafikverkets arbete och hur de för BIM-utvecklingen framåt.

4.1 Allmänt om BIM
BIM är en teknisk revolution som förändrar byggsektorn till att arbeta mer effektivt och organiserat
mellan alla involverade i ett projekt. En BIM-modell av ett projekt innebär per automatik inte en
helhetslösning, men den tillför ett bättre informationsbyte mellan olika parter i processen. Antalet fel
under projekterings- och byggskedet reduceras enormt då det i en BIM-modell är möjligt att samla all
nödvändig information på en och samma plats. (Granroth, Marko, 2011)
Konstruktionsprojekt involverar flera parter med olika bakgrund som tillsammans ska uppnå väldigt
komplexa mål. BIM-modellen gör dock arbetet mindre komplext genom att samtliga parter får en
helhetssyn av projektet och har möjlighet att se slutresultatet redan under projekteringens start och
underlättar till att effektivt arbeta enligt målet. (Crotty, Ray, 2012)
Detta arbetssätt tar dock tid att helt och hållet implementera och det beror på många olika faktorer.
Dels så är hela byggbranschen väldigt van vid hantering av skräddarsydda ritningar. Att kunna
lokalisera sig i 3D-modeller kan vara svårt för många som inte har erfarenhet av det.
Ett annat problem är att det finns mängder av olika verktyg att använda sig av vilket gör det svårt att
enas om ett format som skall fungera som en branschstandard. I synnerhet inom bro- och anläggning
är det svårt för alla inblandade att använda en och samma programvara. Det finns fortfarande många
begränsningar i programvarorna när det handlar om att modellera sådana typer av konstruktioner,
vilket gör att ytterligare programvaror ofta måste blandas in. Då kopplingen mellan olika
programvaror inte är helt utvecklad så är det ofta en svårighet att dela filer mellan olika användare och
program utan att viss information går förlorad.
En informationsrik 3D-modell tar ofta väldigt lång tid att skapa, men med en exakt modell så sparas
oerhört mycket tid och pengar i ett senare skede. Trots att det i övergången från 2D-ritningar till 3Dmodeller ofta kräver en hel del resurser och pengar för företag så vägs det upp av besparingarna i det
långa loppet. (Ramböll B.-s. , 2017)

4.2 Tekla Structures
Tekla är ett finsktillverkat programvaruföretag som grundades på 1960-talet. Företaget registrerades år
1966 med namnet Teknillinen laskenta Oy, som betyder “teknisk beräkning”, men förkortades något
senare till Tekla. Det var en tid då beräkningsbehoven ökade vilket medförde en brist på resurser.
Följaktligen gick en grupp ingenjörskontor ihop och skapade det gemensamma programvaruföretaget.
Tekla blev år 2011 en del av Trimble Group, som är ett internationellt företag inom
lokaliseringsteknologin för olika industrier. Företaget bytte år 2016 namn till Trimble.
Teklas första 3D-modelleringsprogramvara för konstruktionsteknik skapades 1992 med namnet XSteel
och döptes år 2004 om till Tekla Structures. Tekla Structures används runtom i hela världen för att
implementera ett BIM-orienterat arbetssätt. Programmet används till att skapa, kombinera, hantera och
distribuera exakta modeller med alla typer av material. Användare av programmet i Sverige är allt från
konsultbolag, stål-, trä-, och betongtillverkare till entreprenörer och högskolor/universitet.
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Tekla Structures är en avancerad BIM-programvara för alla typer av konstruktioner. I sammanhanget
menas allt från enkla bostadshus till väldigt komplicerade konstruktioner. Den stora fördelen med
programmet är att en enorm mängd komplex information kan sparas i en och samma produktmodell.
Programmet är också kompatibelt med mängder av andra programvaror vilket tillåter ytterligare
utökning och förbättring av modellen. Det har även stöd för många av de verktyg som idag är
branschledande för konstruktionshanteringslösningar samt analys- och designlösningar (Tekla, 2016) .

4.3 AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Civil 3D är ett CAD-program som används för att skapa 2D-ritningar och 3D-modeller.
Autodesk är utvecklaren till AutoCAD och programmet var från början avsett för främst ingenjörer.
Idag används dock programmet både av arkitekter, grafiska designers och andra yrkesverksamma för
att planera, designa och hantera olika typer av projekt, stora som små.
Autodesk har skapat olika branschinriktade versioner av programmet, där Civil 3D är ett av dem. De
tre huvudkategorierna av projekt som AutoCAD Civil 3D används till är markutveckling, vatten och
transport.
Civil 3D skapades ursprungligen till att vara en ”add-on” för AutoCAD, men med dess popularitet och
stora efterfrågan övergick programmet till att vara en fristående produkt med AutoCAD som
plattform. (Edulearn, 2014)

4.4 Trafikverket och BIM
Trafikverket ligger i framkant för utvecklingen av BIM genom hela anläggningsbranschen. Eftersom
Trafikverket är den största byggherren i Sverige ställs det automatiskt krav på enormt många företag
att använda BIM i större utsträckning då de själva gör det. De har olika nivåer på BIM-krav och utgår
ifrån den brittiska BIM-trappan för att definiera dessa (Se avsnitt 4.4.1).
Den pågående BIM-utvecklingen är en väldigt lång process, men Trafikverket planerar att runt
omkring år 2020 kunna använda BIM fullt ut i samtliga anläggningsprojekt. (Samhällsbyggarna, 2016)
Det arbetas i snabb takt med att införa BIM i hela organisationen och företaget har tydliga mål både
långsiktigt och kortsiktigt. På lång sikt skall BIM användas genom hela livscykeln i samtliga
anläggningsprojekt, men det krävs som sagt en hel del arbete för att nå dit. Det är dels tekniken som
ska utvecklas, men det kräver också att människor i branschen ändrar på sitt arbetssätt- och tänk. Det
kortsiktiga målet är att arbeta med en definierad lägsta nivå av BIM inom mognadsnivå 2 på BIMtrappan, som kommer att beskrivas längre fram i avsnitt 4.4.1. (Byggtjänst, 2016)

4.4.1 BIM-trappan
För att visa de tre olika nivåerna på BIM-krav som finns använder sig Trafikverket av den brittiska så
kallade BIM-trappan, se Figur 4.1. När målet år 2020 är uppnått gäller nivå 3.
·
·

·

Nivå 0 – Arbetet innehåller information som utbyts med 2D- ritningar eller förteckningar.
Nivå 1 – Ett något mer strukturerat arbete där informationen delas enligt Trafikverkets krav. Det
förekommer möjligen objektbaserad information. Dock råder en viss brist i informationsdelningen
mellan olika parter då det inte finns en bestämd överenskommelse gällande benämning av objekt
eller format.
Nivå 2 – Här börjar BIM nämnas i ett strukturerat objektbaserat arbete. Utformningen presenteras
i 3D och kan samordnas mellan olika parter inom en organisation.
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·

Nivå 3 – I nivå 3 är det möjligt att ha ett helt öppet arbetsförlopp och en öppen dataintegration.
Arbetet med den objektsbaserade informationen gällande byggnadsverk, anläggningar och dess
förutsättningar sker efter strukturerat ställda krav. (Byggtjänst, 2016)

Trafikverket har bearbetat dessa tre nivåer och delat in dem med tillhörande undernivåer, se Figur 4.1.

Figur 4.1 - BIM-trappan som definierar olika nivåer av krav. (Byggtjänst, 2016)

Nivån på BIM-krav som Trafikverket ställer skiljer sig mycket från projekt till projekt. De vill ge en
frihet till konsulter och företag att använda sig av de programvaror de är vana vid i sitt vardagliga
arbete. Det är svårt att ställa krav samtidigt som det ska vara ett öppet format eftersom alla program
och dess kapacitet skiljer sig åt väldigt mycket. Det krävs ofta att kombinera flera olika programvaror
vilket kan bli problematiskt då viss information kan gå förlorad vid delning av filer. Det saknas en
branschstandard för filer vilket gör det svårt att enas mellan konsulter och företag.
Trafikverket ställer numera ofta krav på lagerstrukturen i modeller. Det arbetas för att det ska finnas
lagerbaserad information vilket innebär att komponenter specificeras med ett lager istället för med ett
namn. Det är fördelaktigt då det blir lättare för vem som helst att granska informationen. (Ramböll B.s. , 2017)
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5 Genomförande
I detta kapitel presenteras hur fallstudien utfördes på de två broarna i projekt FSE61 – Trafikplats
Akalla. Vi har modellerat en varsin av dem för att båda ska kunna utöva programmen och lära oss dem
på bästa möjliga sätt. Dessa två broar är väldigt lika i utformningen men skiljer sig genom att de
kröker åt olika håll samt har olika bredder. Följande avsnitt är beskrivna som att en enstaka bro är
modellerad av anledningen att arbetsgången är densamma för båda två.

5.1 Tekla Structures
Med Tekla Structures kan en exakt och byggbar modell skapas. Modeller kan skapas med hög
detaljeringsgrad som också är tillförlitliga. Programmet fungerar med alla material och kan hantera
komplexa geometrier. Det är också möjligt att ta fram mängder för olika material och delar av
konstruktionen som redovisas i mängdtabeller. (Tekla, 2017)
Modelleringen av broarna genomfördes i Tekla Structures version 2016i. Genomförandet delades upp
i följande steg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Tvärsnittet definierades i Sketch Editor
Variabelt tvärsnitt skapades
Framtagning av den stakade linjens koordinater
Sammanställning av Excel-fil
Beam Extruder
Armering
Mängdning

Stegen presenteras närmare i kommande avsnitt.

5.1.1 Tvärsnitt i Sketch Editor
I programmet finns en profilkatalog med olika standardtyper av pelare, balkar och andra nödvändiga
komponenter som används vid modellering av olika typer av konstruktioner. Vid bromodellering
används oftast mer avancerade profiler med unika tvärsnitt. Detta gäller även för tvärsnittet till broarna
i Trafikplats Akalla som har skapats för just detta projekt. Därför går det inte att använda sig av en
profil i den befintliga katalogen. Det är istället möjligt att lägga till egna profiler i katalogen med hjälp
av verktyget Sketch Editor. Detta verktyg ger möjlighet att rita upp och spara egna parametriska
tvärsnitt. Ett parametriskt tvärsnitt är dynamiskt och kan ändras snabbt och enkelt vid modellering.
Underlag till tvärsnittet för broarna hämtades från ett befintligt CAD-underlag, se bilaga 1. Tvärsnittet
ritades upp i Sketch Editor och måttsattes sedan i både horisontell och vertikal riktning, se Figur 5.1.
Parametrar kopplas automatiskt till respektive mått som även läggs till i en variabellista där de
justerades till att vara i enlighet med underlag för de verkliga broarna, se Figur 5.2.
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Figur 5.1 – Det färdiga tvärsnittet som definierades i Sketch Editor.

Figur 5.2 – I variabellistan kan parametrarna justeras.

Tvärsnittet för broarna i studien har en konstant lutning på 2,5 %. Brobanans bredd varierar i båda
riktningar från den stakade linjen vilket kräver att den delas upp i två parametrar där startpunkterna
utgår från den stakade linjen och slutpunkterna representerar insida kantbalk. Parametrarna namngavs
till b1 och b2 och utgör de enda varierande måtten i tvärsnittet. Det parametriska tvärsnittet sparades i
profilkatalogen med namnet ”BRO”.
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5.1.2 Variabelt tvärsnitt skapas
Ett variabelt tvärsnitt används för att skapa profiler som har mått som varierar i start- och slutpunkt.
T.ex. går det att skapa en profil med olika tjocklek eller bredder mellan ändarna. Det variabla
tvärsnittet definierades utifrån det redan skapta parametriska tvärsnittet i förgående avsnitt.
Med det variabla tvärsnittet är det möjligt att koppla samman flera segment med varierande mått där
slutpunkten för ett segment representerar startpunkten för nästkommande segment. Därmed skapas en
fullständig konstruktion med varierande mått.
I variabellistan presenteras ändarna, i detta fall BRO1 som startpunkt och BRO2 som slutpunkt.
Variablerna b1 och b2 för båda ändarna justerades för att ge en visuell bild av hur profilen kan se ut i
modelleringen, se Figur 5.3.

Figur 5.3 – Det variabla tvärsnittet med olika bredder i start- och slutpunkt.
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5.1.3 Stakade linjens koordinater
Z-koordinaterna för den stakade linjen varierar längs brobanan och skapar en variation i höjdled.
Förutom att visa höjdvariation så användes dessa koordinater också som utgångspunkt för brobanans
bredder b1 och b2.
I det befintliga CAD-underlaget som användes ritades linjer upp längs brobanan som är vinkelräta mot
den stakade linjen. Linjerna utgår från den stakade linjen och representerar brobanans bredder b1 och
b2 i båda riktningar till insidan av kantbalkarna, se Figur 5.4.

Figur 5.4 – Dem stakade linjen i blått med linjer som representerar brobanan.

Avståndet mellan linjerna valdes här till 300 mm för att få en så jämn yta som möjligt. Med det menas
att de räta linjerna som Tekla Structures skapar skall bli mindre synliga och att ytan därmed skall
upplevas som krökt. Väljs ett längre avstånd skapas färre segment och kan i sin tur göra det mer
tydligt att det är räta och inte krökta linjer däremellan. För att säkerställa att ingen del av bron uteblev
ritades linjer en bit utanför brobanans utsträckning. De överflödiga delarna av bron kan justeras i
efterhand.
Koordinater för linjernas utgångspunkter samt linjernas längder i båda riktningar exporterades från
dwg-filen till en excel-fil. Denna excel-fil som skapas utgör underlaget för att kunna skapa en hel bro
av tvärsnittet, läs mer i avsnitt 5.1.5.
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5.1.4 Sammanställning av Excel-filen
Med en excel-fil innehållande koordinatdata är det möjligt att skapa en bro av flera sammankopplade
segment (Se nästa avsnitt 5.1.5). Excel-filen innehåller all nödvändig insättningsdata som behövs för
att bron ska placeras på korrekta koordinater i modellen. Filen innehåller också data som anger
farbanans varierande bredder.
I Excel-filen under kolumn A, B och C anges data med lokala x-, y- och z-koordinater, se bilaga 5. De
beskriver tillsammans koordinatdata för den stakade linjen och fungerar som insättningspunkt för det
variabla tvärsnittet som skapades i avsnitt 5.1.2.
Under kolumn F anges profilnamnet på det variabla tvärsnittet, BROVAR. Under kolumn G och H
anges bredderna b1 och b2 för profilens startpunkt BRO1 och under kolumnerna I och J anges
bredderna b1 och b2 för profilens slutpunkt BRO2. Kolumnerna för startpunkten kopplades till
kolumnerna för slutpunkten på föregående rad. Alltså kopplades kolumn G till kolumn I på föregående
rad och J kopplades till H på föregående rad, se Figur 5.5. Detta gjordes för att startpunkten på ett
segment ska ha samma bredder som slutpunkten på föregående segment.

Figur 5.5 – En del av Excel-arket som visar vilka celler som är kopplade.

Under kolumn D kopplades kolumnerna F, G, H, I och J. Tillsammans skapade de namnet på profilen
för respektive koordinater på en rad, t.ex. BROVAR10500*5000*9300*4000. Det är viktigt att alla
mått anges på rätt plats för att varje segment skall skapas med rätt namn och rätt mått.

5.1.5 Beam Extruder
När excel-filen färdigställdes användes det för att rita upp
bron i programmet med hjälp av Beam Extruder. Beam
Extruder är ett plug-in, eller applikation, till Tekla
Sturctures som använder Excel. Applikationen skapar en
serie balkar som följer en linje som definieras med
koordinatdata.
Efter uppstart av applikationen valdes den färdigställda
Excel-filen som applikationen ska bygga efter, se Figur
5.6. Där angavs också vilka kolumner som innehåller x-,
y- och z-koordinaterna samt profilnamnet som
applikationen ska hämta data från i Excel-filen.
Under fliken ”Part attributes” valdes materialet betong
och vilken klass applikationen ska bygga efter. När det
var gjort genererades brons geometri in i programmet och
hamnade på angivna koordinater.
Figur 5.6 – Beam Extruder.
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5.1.6 Armering
I Tekla Structures finns tre verktyg för olika typer av armering. Verktygen går under namnet CIP
Reinforcement och är ett separat tilläggsprogram, se Figur 5.7. De är till för att underlätta hanteringen
av armering i komplexa konstruktioner som är skapta med Beam Extruder. Med hjälp av de verktygen
underlättas arbetet avsevärt genom att de känner igen geometrin av modellen och formas därefter
automatiskt. Det finns också många inställningar som kan anpassas, t.ex. armeringens storlek, klass,
böjningsradie och S-avstånd.

Figur 5.7 – Armeringsverktygen CIP-Reinforcement. (Tekla, 2017)

Underlag i form av armeringsritningar från det verkliga projektet FSE61 saknades då rapporten skrevs och det
var ett för tidigt stadie i projekteringen. Därför utfördes armeringen enbart för att ge en visuell bild på hur det
kan se ut, se Figur 5.8.

Figur 5.8 – Exempel på hur armeringen kan se ut.
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5.1.7 Mängdning
En mängdtabell togs fram med funktionen ”Cast unit” på betongen (se Figur 5.9) för att senare kunna
göra en jämförelse med motsvarande mängdtabell framtagen i Civil 3D och därefter även med
anbudsmängd. Armeringsmängder togs inte fram då det inte finns något underlag att jämföra mot.

Figur 5.9 – Mängdtabell framtagen i Tekla Structures.

5.2 AutoCAD Civil 3D
Modelleringen i AutoCAD Civil 3D utfördes i version 2015 och även den delades upp i flera steg:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Tvärsnitt skapades
Väglinjen importerades
Brobanans utbredning
Assembly
Korridor skapades
Solids
Armering
Mängdning

Stegen presenteras närmare i följande avsnitt.

5.2.1 Tvärsnitt med Subassembly Composer
Subassembly Composer är en av de mest kraftfulla programvaror för väg- och anläggningsdesign. Det
är ett verktyg för Autodesk och installeras direkt med Civil 3D. Subassembly Composer ger möjlighet
till att komponera och modifiera komplexa geometrier utan att behöva programmera. (Lynda, 2016)
Tvärsnittet till bron i denna studie utfördes genom detta verktyg där punkter läggs in som utgår ifrån
varandra. Till samtliga punkter definieras punktens geometrityp samt vilken annan punkt den ska utgå
ifrån, se Figur 5.10.
Första punkten, P1, sätts till tvärsnittets insättningspunkt och kommer att gå längs väglinjen.
Punkterna P2 och P3 utgår från P1 och avståndet där i mellan representerar avståndet från väglinjen
till insida av kantbalkarna. I detta fall är det endast farbanan, d.v.s. det område inom de två
kantbalkarna, som har varierande mått. För att få tvärsnittet att variera i avståndet mellan punkterna P1
och P2 samt i avståndet mellan P1 och P3 skapades två ”Target Parameters” som kommer att följa en
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insättningslinje. Parametrarna skapades med namnen ”Kantbalkyttre” som kopplades till punkten P2
samt ”Kantbalkinre” som kopplades till punkten P3 (yttre och inre delen av cirkulationsplatsen), se
Figur 5.11.
Farbanan har en konstant lutning som är 2,5 % av dess bredd vilket definierades med geometritypen
”Slope and Delta X” i punkterna P2 och P3. Till resterande punkter gavs geometritypen ”Delta X and
Delta Y”.
När farbanan varierar i bredd varierar också undersidan av tvärsnittet därefter. Mellan de två nedersta
punkterna i tvärsnittet skapades en länk som möjliggör variation i bredd.

Figur 5.10 – Punkter utgår från varandra genom att geometrityp och avstånd definieras.

Figur 5.11 – Tvärsnittet skapat i Subassembly Composer. De två pilarna visar ”Target parameters” som
kopplades till insidan av kantbalkarna.

5.2.2 Väglinjen importeras
En XML-fil innehållande data som beskriver väglinjens placering importerades in till Civil 3Dmodellen. ”Alignment” skapas i form av en linje utifrån data ur XML-filen och beskriver väglinjens
riktning, se Figur 5.12. Riktningen kan enkelt ändras och kommer att vara avgörande faktor då den
fungerar som en insättningspunkt för punkten P1 i tvärsnittet som definierades i Subassembly
Composer i föregående avsnitt.
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Figur 5.12 – Alignment som visar väglinjens riktning.

Utifrån ”alignment” som representerar väglinjen skapades en profil (Profile). Huvudsyftet med
profilen är att visa en två-dimensionell (2D) elevation längs ett horisontellt plan, se Figur 5.13. Där
erhålls en översiktlig bild över väglinjens höjdvariation som representeras i en graf. Grafen och
väglinjen är direkt kopplade och därför är det även möjligt att justera höjdskillnaden direkt från grafen.

Figur 5.13 – Profil som representerar väglinjens höjdvariation.
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5.2.3 Brobanans utbredning
I de befintliga CAD-underlagen visas var broarna går med hjälp av linjer, se bilaga 2. Där
representeras både utsida och insida av kantbalken med linjer. Måttet mellan insida av kantbalkarna
längs farbanan är de enda som varierar. Därför kopierades endast de linjerna in till modellen. Både
XML-filen och CAD-underlaget följer samma koordinatdata. När linjerna kopierades från underlaget
användes koordinaterna (0.0.0) som utgångspunkt och samma koordinater (0.0.0) som
insättningspunkt då de klistrades in i modellen. Det gör att brobanans utbredning hamnar på korrekta
koordinater i förhållande till väglinjen.
Brobanans linjer, alltså linjerna som visar insidan av kantbalkarna på respektive sida, gjordes om till
Feature Lines och döptes till lämpliga namn för att underlätta vidare arbete, se Figur 5.14. Linjen för
den inre delen av cirkulationsplatsen döptes till ”FEATUREINRE” och linjen på utsidan av
cirkulationsplatsen till ”FEATUREYTTRE”.
Till en ”Feature Line” går det att koppla önskade punkter, eller ”Target Parameters”, från tvärsnittet
som definierades i Subassembly Composer. ”Feature Lines” fungerar som ”fotspår” som tvärsnittet
skall följa.

Figur 5.14 – De importerade linjerna som representerar brobanans utbredning.
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5.2.4 Assembly
”Assemblies” är ett ritningsobjekt (AutoCAD Civil 3D drawing object) i Civil 3D och fungerar som
en sammansättning av en eller flera ”subassemblies”. ”Subassemblies” är underobjekt som läggs till på
en ”Assembly baseline” och tillsammans skapar ett ”Assembly object”. ”Assembly object” används
för att bilda en hel sektion, som i denna studie en sektion av bron.
Tvärsnitt som skapas i Subassembly Composer kan importeras in till Civil 3D och användas som ett
underobjekt. Det tvärsnitt som skapades i avsnitt 5.2.1 importerades in till modellen och kopplades till
en ”Assembly baseline”, som representerar tvärsektionens insättningspunkt och går längs väglinjens
alignment. Assembly object har då skapats och sparats med namnet ”Assembly Bro K”.
Eftersom det ännu inte finns några ”target points” såg inte tvärsnittet korrekt ut när det har kopplades
till assembly baseline, men det kan bortses ifrån i detta steg, se Figur 5.15.

Figur 5.15 – ”Assembly basline” (längs till vänster i bild) med det sammankopplade tvärsnittet. Tvärsnittet ser
inte korrekt ut eftersom dess insättningspunkter ännu inte har kopplats till några ”target points”.

5.2.5 Korridor skapas
I Civil 3D kan en så kallad korridor, ”Corridor modelling”, användas för att skapa flexibla och
justerbara modeller så som vägar, broar, tunnlar och järnvägar. En korridor byggs upp av flera
ihopsatta objekt och data som ”assemblies”, ”subassemblies”, ”alignments”, ”surfaces” och ”profiles”.
Väglinjens ”alignment” tillsammans med bronbanans utbredning till insidan av kantbalkarna (”feature
lines”) och tvärsektionen (”assembly object”) kommer att skapa strukturen till bron i en 3Dkorridorsmodell.
För att skapa en korridor valdes först ”assembly object” som skapades i föregående avsnitt, Assembly
Bro K. Därefter kopplades ”assembly baseline” till väglinjens ”alignment” för att visa brons riktning.
Den kopplades även till profilen för att ange höjdskillnaderna. Tvärsnittets ”Target Parameters” som
definierades i Subassembly Composer kopplades till respektive ”feature line” på vardera sida om
väglinjen. För att korridoren inte ska gå runt hela väglinjen valdes slutligen start- och slutpunkt för
korridoren.
När alla inställningar var klara byggdes korridoren i form av linjer. Brons tvärsnitt följer korridorens
geometri längs väglinjen, se Figur 5.16 och Figur 5.17.
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Figur 5.16 – Korridoren i planvy.

Figur 5.17 – Korridoren i 3D-vy.
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5.2.6 Solids
Enligt tidigare nämnt byggdes korridoren föregående avsnitt i form av linjer. Därför krävdes det
ytterligare ett steg för att få bron i form av en fast kropp. Den fasta kroppen skapades med hjälp av
kommandot ”Extract Corridor Solids”. Med det kommandot extraheras den fasta kroppen in till
samma modell eller till en helt ny dwg-fil. För att lättare kunna studera bron utan några störande
objekt eller linjer extraherades den till en ny dwg-fil.
I avsnitt 5.2.3 ritades linjerna som representerar insidan av kantbalkarna längre än vad de egentligen
är. Det resulterade i att även den solida bron blev längre och behövde därför justeras. För att få en bra
översiktsbild och lättare kunna justera den solida bron kopierades de linjer som representerar bron från
underlaget in till den nya dwg-filen.
Med kommandot ”Slice” går det att skära bort delar av objekt, som i detta fall var nödvändigt.
Linjerna som kopierades in i modellen användes som stöd för att få en korrekt geometri på bron, se
Figur 5.18.

Figur 5.18 – Den solida bron före och efter att de överflödiga delarna tagits bort. Som stöd användes linjerna
som representerar brobanan.

5.2.7 Armering
I Civil 3D finns ingen funktion för att utföra armering i 3D. Istället är det möjligt att importera
modellen till Tekla Structures för att armeras. Dock kan inte armeringsverktyget CIP-Reinforcement
användas vilket medför att armeringen måste utföras på annat sätt som kräver mycket mer tid.
Armering utfördes därför inte i Civil 3D-modellen.

5.2.8 Mängdning
Betongmängden togs fram med kommandot ”Massprop” och jämfördes sedan med motsvarande
mängdtabell för Tekla-modellen samt anbudet. Mängden betong visas i Figur 5.19.
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Figur 5.19 – Mängtabell framtagen i Civil 3D.
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6 Resultat
6.1 Tekla Structures
Efter samtliga beskrivna steg i genomförandet i kapitel 5.1 utvecklades bron till att se ut som i Figur
6.1.

Figur 6.1 – Brons utseende med en ojämn yta före manuell justering.

I ytterkanten av bron uppstod hack mellan vissa segment, vilket kan kopplas till modelleringsskedet i
avsnitt 5.1.3 där mätningslinjer ritades ut vinkelrätt mot den stakade linjen. Dessa linjer bildar
"solfjäderliknande" segment som ger en ojämnhet i avstånden i ytterkant. Dessa mått som avviker från
linjen som representerar insida kantbalk behövde justeras manuellt för att uppnå en jämn krökt yta. Se
Figur 6.2 för tydligare bild där insida kantbalkslinje inte går längs med den verkliga linjen som här
visas i grönt.
Resultatet efter korrigering visas i Figur 6.3.

27

Figur 6.2 – Tydliga ojämnheter vid insida kantbalk.

Figur 6.3 – Brons utseende efter manuell justering.
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Zoomar man in tillräckligt nära på brons yta kan det urskiljas att linjerna inte är krökta i och med att
programmet modellerar små segment med räta linjer som sedan kopplas samman till en hel
konstruktion. Denna avvikelse är på millimeter-nivå och kan bortses ifrån då det finns en viss tolerans
på byggarbetsplatsen. Det är väldigt svårt att skapa en modell som in i minsta detalj skall stämma
överens med det som skall byggas pga. betongens krympning och andra bakomliggande orsaker.
Det krävdes ytterligare en manuell korrigering vid uppbyggnaden av bron med hjälp av verktyget
Beam Extruder. När Excel-filen kopplades till Beam Extruder för att bygga upp bron utefter de
världskoordinater och längdmått som där sammanställts så var dessa koordinater alldeles för långt bort
från programmets lokala nollpunkt. I Tekla Structures är det viktigt att utgå från programmets lokala
0,0 koordinatsystem för att säkerställa precision. Hamnar ett objekt för långt ifrån den lokala
nollpunkten kan avvikelser uppstå. I detta fall var de för långt borta från nollpunkten för att ens kunna
byggas upp i programmet och därför genomfördes en koordinattransformation (Se Figur 6.4)

Figur 6.4 – Koordinattransformation.

Nedan visas i Figur 6.5 slutresultatet efter samtliga korrigeringar.

Figur 6.5 – Slutresultat av bron.

29

6.2 Civil 3D
Ett hinder som uppstod efter genomförda steg i avsnitt 5.2.1–5.2.5 var att när korridoren byggdes upp
skapades den inte med en korrekt geometri, utan istället upp- och nedvänd, se Figur 6.6. Detta berodde
på att tvärsnittet som skapades i Subassembly Composer inte utfördes enligt väglinjens riktning. Ett
försök att vända på väglinjens riktning utfördes och korridoren skapades då med korrekt geometri.
Dock hamnade den på fel höjd. Detta berodde på att väglinjens z-koordinater ändrades i samband med
riktningen och krökningen blev då omvänd, se Figur 6.7. Ett nytt försök utfördes med ändringar direkt
i tvärsnittet i Subassembly Composer. Tvärsnittet ritades spegelvänt och samtidigt återställdes
väglinjen till den ursprungliga riktningen. Detta resulterade i att korridoren byggdes korrekt och
hamnade på rätt höjd.

Figur 6.6 – Den upp- och nedvända korridoren.

Figur 6.7 – Den streckade linjen visar väglinjen efter att riktningen ändrades. Den heldragna linjen representerar
den korrekta väglinjen. Korridorens felaktiga höjd syns.

Modellen i Civil 3D resulterade enligt Figur 6.8 nedan. Resultatet blev en enda solid bro med jämna
kanter och krökningar.

Figur 6.8 – Den färdiga bron i Civil 3D-modellen.
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7 Jämförande analys
Denna jämförande analys skrivs utifrån våra egna tankar och funderingar efter genomfört
examensarbete. Det finns mycket att prata om angående programmens kapacitet, men vi begränsar oss
till de verktyg som vi behandlat genom vår studie.

7.1 Användarvänlighet
Värt att nämnas vid start av denna jämförelse är att förkunskapen i båda programmen var bristfällig.
Tekla Structures hade vi som nämnt i rapporten använt ytterst lite under utbildningens gång medan
Civil 3D var ett helt nytt verktyg för oss. Dock finns vanan med andra AutoCAD-verktyg sedan
tidigare vilket gjorde det lätt att snabbt kunna lokalisera sig i programmet då menyerna är snarlika.

7.1.1 Skapande av tvärsnitt
Vi börjar med att jämföra programmens verktyg för att skapa brons tvärsnitt. Civil 3D’s verktyg
Subassembly Composer är helt klart att föredra då det är betydligt mer lätthanterligt än Sketch Editor.
Tillvägagångssättet att skapa punkter som ska utgå ifrån varandra med ett definierat avstånd i x- och yled i Subassembly Composer är mycket smartare än hur det hanteras i Sketch Editor. Där måste man
istället skapa en grovplacering och längd av linjerna och därefter definiera dessa med både vertikala
och horisontella mått. När måtten definieras måste låsningar göras för att de inte ska påverkas av
nästkommande linjer i följd, men låsningarna medför att det blir väldigt svårt att göra önskade
ändringar i vissa delar av tvärsnittet i efterhand.

7.1.2 Skapande av en 3D-modell utifrån ett tvärsnitt
AutoCAD Civil 3D visade sig vara det program där man mest tidseffektivt kan bygga upp en 3Dmodell av bron. Bron byggdes upp i form av en korridor som utgick direkt från väglinjens koordinater
och krävde därför inga manuella justeringar vad gäller insättningspunkter. I Tekla Structures behövde
vi ta fram koordinatdata som sammaställdes i en Excel-fil för att sedan användas som insättningsdata
till tvärsnittet. Framtagning av koordinaterna och sammanställning av Excel-filen var tidskrävande då
en del av arbetet gick åt till att göra manuella justeringar, som exempelvis att ändra
världskoordinaterna till lokala koordinater. När Excel-filen var klar gick det dock snabbt att skapa en
3D-modell med Beam Extruder.

7.1.3 Övriga möjligheter i programvarorna
Till både Civil 3D och Tekla finns väldigt bra manualer att ta del av som har underlättat vårt arbete
enorm mycket. Ett stort plus är också Teklas sökfunktion där man direkt kan få hjälp när svårigheter
uppstår i programhanteringen.
Möjligheterna till att skapa en informationsrik modell är många fler i Tekla än i Civil 3D. I Tekla kan
man förutom att göra en fullständig informationsrik 3D-modell också blanda in 4D och 5D i modellen,
dvs. kostnad och tid. Att använda högsta nivå av BIM och ta användning av en och samma modell
genom hela projektet är möjligt med Tekla Structures som program. I programmet är det dessutom
möjligt att utföra säkerhetskontroller med verktyget ”Clash Check Manager” för att undersöka om
några komponenter kolliderar med varandra. Det förhindrar i sin tur att problem uppstår i ett senare
skede.
I båda programmen är det möjligt att ta fram 2D-ritningar utifrån en 3D-modell. Det är inget vi från
början har planerat att behandla i vår studie men det har pratats om detta både under kursen hos
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Trimble samt med handledare. Det är viktigt att nämna då branschen fortfarande är i det stadiet att 2Dritningar oftast tas fram även om det finns krav på att en 3D-modell skall presenteras.
I Civil 3D är det lätt att ta fram sektionsritningar men det är svårare med elevationsritningar då de
måste tas fram för hand på traditionellt sätt. I Tekla Structures finns bra möjligheter att ta fram 2Dritningar men där kan det istället ta lång tid att skapa ritningsmallar om en modell innehåller väldigt
mycket information och mängder av olika komponenter.
Det är också möjligt att importera Civil 3D-modellen till Tekla Structures för att lättare skapa till
exempel de elevationsritningar som det annars finns en svårighet med.

7.2 Ytan
Då Civil 3D är ett program som är utformat att hantera väg- och anläggningskonstruktioner fann det
sig naturligt att vara det program som hanterar krökta ytor bäst av de jämförande två. Den stora
skillnaden mellan Civil 3D och Tekla Structures är att Civil 3D skapar en enhetlig modell medan
Tekla kopplar ihop flera segment med räta linjer som binder ihop dem.
Om man endast har ytans utseende i beaktande så är Civil 3D helt klart ett bättre program. Det beror
helt på vilka krav som ställts om hur informationsrik en modell skall vara.

7.3 Armering
Då vi endast kunde göra armering i en av modellerna är det svårt att göra den jämförelse som var tänkt
att göra från början, men vi kan konstatera att Tekla Structures är väldigt utvecklat när det gäller
skapande av armering oavsett vilken utformning konstruktionen har.

7.4 Mängdning
I Tekla-modellen uppgick mängden betong till 332,53 m3 och för modellen i Civil 3D till 332,48 m3,
alltså en skillnad på 0,05 m3. Skillnaden kan bero på tvärsnitten som definierades i det första steget vid
genomförandet. Om en jämförelse görs mellan tvärsnittet i Tekla med tvärsnittet i Civil 3D märks en
väldigt liten skillnad. De båda tvärsnitten är inte helt identiska, men avvikelsen är väldigt liten att det
inte har någon större betydelse.
I jämförelse med anbudet märks en större skillnad på mängden betong. Enligt anbudet är mängden
uppräknad till 306 m3 per bro (se bilaga 4), vilket är en skillnad på strax över 25 m3. Skillnaden kan
bero på att under anbudsskedet sätts enbart en uppskattad mängd och kan därför skilja sig från den
färdigprojekterade bron.
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8 Slutsatser
Av vår studie kan vi dra slutsatsen att Civil 3D är ett fördelaktigt program då endast en krökt yta skall
betraktas. Skall modellen däremot vara informationsrik är Tekla Structures helt klart att föredra där det
är möjligt att skapa varenda liten komponent som skall finnas i den verkliga konstruktionen.
Vi kan också konstatera att det fortfarande finns stort utrymme för utveckling inom båda dessa
program samt i övriga verktyg. Det är uppenbart att det finns svårigheter vid delning av filer i olika
format när det handlar om ett samordnat BIM-orienterat arbetssätt. Som det ser ut idag kan modeller
gå från att vara informationsrika till att bli väldigt simpla modeller endast genom att öppna i ett annat
program.
Med andra ord skulle det behövas antingen en branschstandard som gör att alla inblandade arbetar i
samma format, eller att kopplingen mellan de olika programvarorna utvecklas betydligt för att
information inte skall gå förlorad vid delning av filer.
Med den rika kunskap om Civil 3D och Tekla Structures som vi fått genom detta examensarbete så
drar vi en slutsats att båda programmen är väldigt användarvänliga. Sett till deras fördelar och
nackdelar kan vi konstatera att det kan göras otroligt mycket med dem båda, men i takt med BIMutvecklingen behöver programmen fortsätta att förbättras.
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