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Sammanfattning

Denna rapport sammanfattar hur man på ett enkelt och effektivt vis går ifrån 2D till 3D-
konstruktioner. Den tar upp fördelarna med en 3D-konstruktion jämfört med en 2D, samt vad 
dessa fördelar kan användas till. 

Denna rapport kommer även att ge en inblick i företaget Clean Air Technologies, vilket till 
största del sysslar med rökgasrening inom kraftvärmeverk. 
Det kommer att tas upp en del om vilka typer av faciliteter som behövs, samt hur man på ett 
billigt och effektivt vis skapar sig ett eget 3D-bibliotek.

Det har även arbetats med ett riktigt projekt som modellerats upp i 3D, för att sedan varit 
underlag för ett par filmer samt renderade bilder. Detta för att öka presentationsvärdet på den 
offert som gjorts, vilket innebär att jag har gjort det lättare för den tänkta kunden att få en 
helhetsbild av kraftvärmeverket.    
      

Abstract

This report summarize a simple and efficient way to convert 2D into 3D designs. It explains 
the benefits of a 3D design compared with 2D, and how those benefits may be used.

It will also give the reader a presentation of the company Clean Air Technologies, which for 
the most part constructs cleaning facilities for power plants. How to create 3D-libraries for 
some of those facilities will be introduced in this composition. 

The collaboration with Clean Air Technologies has resulted in several 3D animated movies 
and rendered images. This has increased the quality of the companies offer presentations, 
which has made it easier for the prospective customer to get an improved overall image of the 
power plant design.
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Förord

Jag vill tacka ledningen samt konstruktörerna på Clean Air Technologies för att de har ställt 
upp och hjälpt till med examensarbetet. Jag vill även tacka för deras generositet då det gäller 
transport mellan hem och företaget. 
Jag  vill  även  tacka  Håkan  Petersson,  vilket  har  varit  min  handledare  på  Högskolan  i 
Halmstad, för en god vägledning.
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1 Introduktion

Clean Air Technologies är ett är ett tekniskt konsultföretag inom Energi-, Miljö-, & VVS-
teknik med huvudinriktning på rökgasrening och energiåtervinning. Clean Air Technologies 
vidare kallat  CAT är beläget i Helsingborg, i den gamla fina reglementsbyggnaden ute på 
Berga. 
Deras idé då det gäller mitt examensarbete uppkom då man en gång fick ett kraftvärmeverk 
uppritat i 3D, och insåg då hur mycket detta öka pressentationsvärdet. Så nu ville man lägga 
upp en grund för att själva kunna ha den kompetensen i företaget.

Detta kommer att ligga till grund för mitt examensarbete, och i framtiden kommer någon med 
samma kompetens som den jag sitter inne på att behövas anställas för att bygga vidare på 
grunden som kommer att läggas.     

Syftet med examensarbetet är i detta fall att skapa ett 3D-bibliotek vilket senare kommer att 
användas för att på ett effektivt sätt kunna konstruera olika projektlayouter.
Vikten kommer att ligga i att ta fram underlag till en projektlayout som CAT behöver inom 
snar  framtid,  då  man  idag  arbetar  för  att  ta  fram  en  konkurrentkraftig  offert  på  ett 
kraftvärmeverk. 
En annan del i examensarbetet är även att jag ska ge dem nytta utav en dyr Inventorlicens som 
de har på företaget. Denna används inte idag, då man inte har någon anställd på företaget som 
är utbildad på 3D-program. 
Jag ser även ett stort eget syfte, och det är att få en insikt i hur man arbetar mot ett riktigt 
projekt. Detta kommer att vara det första riktiga arbete jag kommer att göra mot ett företag, 
och ser det som en stor och rolig utmaning.   
  

Målet är att uppnå ett bibliotek med flertalet av de väsentliga komponenter som används vid 
3D-projektlayouter.  Samt  att  färdigställa  den  väsentliga  projektlayout  som man  idag  är  i 
behov  utav.  Slutligt  mål  är  även  att  man  i  framtiden  ska  kunna  använda  sig  utav  3D-
komponenterna för modifiering och anpassning i nya projektlayouter. 
Det finns även ett mål att lägga en stabil grund för att framöver själva kunna ha 3D-skapandet 
i företaget.
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Följande mål kommer att eftersträvas:  

• En komplett projektlayout på kraftvärmeverket.

• Ett 3D-bibliotek som innefattar de komponenter som ingår i projektlayouten.

• En presentationsfilm.

• Ett antal renderade bilder på kraftvärmeverket.  

För att  uppnå dessa mål  kommer  en stor  tid  att  läggas  nere på att  sitta  och konstruera  i 
AutoCad Inventor. Detta kommer att ska nere på företaget i Helsingborg.  

Jag har tillsammans med min handledare Björn Lûning valt att avgränsa examensarbetet till 
att fokusera på att skapa ett enkelt 3D-bibliotek samt att implantera detta i en projektlayout. 
Då man idag inte  har något  komponentsbibliotek  eller  liknande,  så är  det  viktigt  att  man 
avgränsar arbetet till en viss del, då det enkelt skulle kunna bli för många komponenter för 
examensarbetets omfattning.
I detta examensarbeta avgränsar vi biblioteket till de komponenter som kommer att ingå i den 
projektlayout som sedan kommer att upprättas. 

2 Undersökning

Då man idag inte använder sig av 3D-modellering på CAT, behövs det införskaffas lämplig 
utrustning i form av hårdvaror samt mjukvara. Det första som jag gjorde var att jag åkte ner 
till CAT ett par veckor innan examensarbetets start. Detta för att presentera mig och diskutera 
vika faciliteter som skulle införskaffas samt vad som redan fanns till förfogande. 

På CAT har jag även fått tillgång till ett kontor, detta har vi städat ut och gjort i ordning till 
mig, detta för att enklare få in mig i systemet och på så vis kunna arbeta betydligt effektivare. 
Då jag  har  ett  så  fint  kontor  där  nere,  har  jag tillbringat  en  stor  del  av  min  tid  nere  på 
företaget, men även för att enklare kunna få svar på eventuella frågor. 
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2.1.1 Hårdvara

Jag fick efter första mötet i uppdrag att kolla upp en lämplig dator, samt övrig utrustning. Då 
de har en duktig säljare på Dell, blev detta första alternativ av företag att kontakta. Efter en 
övervägning blev utfallet en Dell Precision M6500 ink. väska, mus och 3D-connexion.
Att nämnas är att en 3D-connexion är ett hjälpmedel till att navigera i 3D-program.  

Figur 1 DELL M6500 & 3D-connexion

2.1.2 Mjukvara
På CAT fanns AutoCAD Inventor Routed System Suit 2010, vilket är ett av dagens stora 3D-
konstruktionsprogram. Detta program är i princip en nedbantad enklare version utav CATIA 
V5 r18 vilket är det 3D-program som vi är utbildade på att använda. För att snabbt jämföra 
Autocad  Inventor  med  CATIA,  så  är  Autocad  är  uppbyggt  för  en  enklare  typ  av  3D-
modellering,  medan  med  CATIA  kan  man  göra  mer  avancerade  konstruktioner,  samt  så 
innehåller CATIA ett tiotal fler arbetsbänkar. 

Figur 2 AutoCAD Inventor Routed System Suite 2010

2.1.3 2D-ritningar
Man har sedan länge använt sig av 2D-ritningar på CAT, så att få tag i komplett måttsatta 
komponentritningar var inga problem. Utöver dessa ritningar kommer jag att få kontakta en 
del företag själv, för att få exakta mått och liknade på deras produkter. 

Jag har en person på företaget som är ansvarig för 2D-ritningarna, och har full koll på dessa. 
Detta underlätta en del då jag behövde nya ritningar.  
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Att utveckla delen inom presentationsmaterial från vanliga 2D-ritningar till att kunna visa upp 
en visuell 3D-film har idag ett väldigt stort värde för CAT. Detta värdet anses vara så stort att 
man eventuellt skulle vara intresserade att anställa någon som har ansvar över den biten. 
Man har  i  övrigt  inget  riktigt  behov,  utan  man  ser  detta  som ett  steg i  en utveckling  av 
företaget. 

2.1.4 3D-bibliotek

Behov finns i att man skapar ett bibliotek av komponenter. Detta bibliotek kommer ständigt 
att vara växande, då man inför varje projektlayout kommer att behöva implantera nya unika 
komponenter.  Biblioteket  kommer att  vara som en bas för alla 3D-komponenter,  där man 
sedan kan gå in och hämta de komponenter som kommer att behövas för att konstruera nya 
projektlayouter. 
  

2.1.5 Strukturering och lagring 

Idag har man en server där man lagrar data från alla tidigare projekt, samt att man bygger upp 
kommande projekt. Som nämnt innan så har man redan ett strukturerat 2D-bibliotek, vilket 
jag har stor nytta utav då jag modellerar upp dessa till 3D-komponenter. 

Struktureringen som jag tillsammans med ledningen på CAT har kommit fram till att använda 
oss  utav  kommer  att  bli  en  egenpåkommen  metod.  Det  kommer  att  bli  att  jag  gör  ett 
strukturerat mappbibliotek på servern där alla komponenter kommer att få sin egen plats. 

Då man sedan ska använda en komponent i en projektlayout är det inte allt för sällan som man 
måste modifiera den för att just passa den layouten. För att inte biblioteket ska bli fullt av 
olika versioner utav samma komponent kommer det att få bli att man hämtar komponenten i 
biblioteket  för  att  sedan  modifiera  den  och  sedan  sparas  som  ny  fil  under  en 
konstruktionsmapp i huvudprojektmappen. 
Detta medför även att ifall man vill visa upp ett projekt på annan ort så är det bara att dra ner 
den  mappen  som  ligger  under  projektets  namn,  då  kommer  alla  de  modifierade 
komponenterna att medfölja, och man slipper att leta upp alla de lösa komponenterna. 
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2.1.6 Presentationsmaterial

Projektlayouten består nu av en färdig byggnad som innefattar de komponenter som CAT ev. 
ska vara ansvariga för. Då de någon gång i de kommande veckorna ska pressentera sig som en 
intressent att bygga detta kraftvärmeverk så har jag tagit fram en film där man åker omkring 
runt  och i  byggnaden för  att  visuellt  visa  hur det  kommer  att  se ut.  Denna film ökar  då 
presentationsvärdet, vilket till förhoppningsvis är till fördel för oss.  
 

2.1.7 Offerter

En offert på ett kraftvärmeverk ska innehålla väldigt många saker, men min bit kommer att 
vara att höja pressentationsvärdet. Som det var innan har jag hört att man har fått sitta och 
trängas runt ett A3 papper med en planritning, då de skulle ställa frågor m.m. Detta ser inte 
jag som den optimala lösningen för att visuellt visa hur ett kraftvärmeverk kommer att se ut. 

Det jag har tagit fram är som sagt en visuell film, som kan både visas och skickas med vid en 
offert. Detta kan man då enkelt skicka upp på en projektor och alla kan sitta på sina egna 
platser och kolla och pausa filmen då man vill ställa frågor m.m.  

2.1.8 Komplett 3D-system
Vad CAT vill  ha  är  ett  komplett  3D-bibliotek,  vilket  innebär  att  alla  de  delar  som de  i 
framtiden kommer att behöva ska vara skalenligt uppmodellerat. Dessa ska vara åtkomliga för 
alla på företaget som har någon form utav en ”Viewer” eller liknande. 

2.1.9 Användarvänligt 3D-bibliotek
Man vill ha en enkel och effektiv lösning. Jag har kollat på en rad olika PDM-system (Product 
Data Management) vilket enkelt förklarat är en databank där man kan checka in/ut data. 
Men då det för tillfället bara är jag som har ansvaret för över all 3D-data så anser vi att det 
inte kommer att bli krockar då t.ex. två har öppnat samma part-fil. Om man i framtiden skulle 
bli fler som sitter med 3D-modeller så kan det kanske bli läge att införskaffa sig ett PDM-
system.  De försäljare som vi har kontakt med då det gäller  våra 3D-mjukvaror  har redan 
försökt att sälja på oss deras PDM-system ”Vault”, men än så länge känner vi som sagt att det 
räcker med ett strukturerat mappbibliotek.
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2.1.10Implementering i projektlayout

Om man ska kolla på längre sikt så är det tiden som man ska spara in på vid sammanställning 
av en projektlayout. Den största kostnaden för CAT är löner, vilket innebär att skulle man 
tidseffektivt kunna konstruera en projektlayout så skulle det gynna CAT på bästa sätt. 
Vid implementering av komponenterna i layouten såg konstruktörerna en ny möjlighet som de 
inte var sena med att använda fullt ut. För att ta ett kort exempel så när man ska dra ett rör så 
vill man oftast dra det den kortaste och effektivaste vägen, vilket innebar att de genast börja 
flytta omkring komponenterna för att tillslut få en så bra layout som möjligt. Dessa ändringar 
medför sig en del jobb, men i slutändan blev resultatet väldigt bra.       

3 Metodbeskrivning

Då det gäller rapportskrivningen så kommer jag att till stor del gå efter Gunnar Webers 
rapport ”Att skriva bra rapporter”, vilket är en sammanfattning på vad en rapport ska 
innehålla samt några bra tipps på hur man strukturerar en rapport. 

För att kunna modellera upp komponenter behöver man någon form av ritningar. Då man 
sedan tidigare har arbetat med 2D-triningar finns det ett stort arkiv med dessa, och där igenom 
har man grunden för att kunna skapa ett bra 3D-bibliotek. 
Så till en början var det att granska ritningar och strukturera upp de ritningar som man fick till 
förfogande. 
Göran Larsson (Project Manager) gav mig en del 2D-ritningar att ha som stöd för att kunna 
konstruera de delar som behövdes inför projektlayouten. 
 

Stor del av 3D-modelleringen har jag utfört ner på kontoret nere i Helsingborg, detta för att 
det är betydligt enklare att få svar på problem som man stöter på under tiden. 
Stor vikt har varit att yttermåtten på komponenterna ska vara rätt, då det ska användas för att 
visualisera samt passas in i en skalenlig byggnad. Det har då inte varit lika betydande att t.ex. 
insidan av en tank ser ut exakt som den gör i verkligheten. 
Då vi under vår utbildning har arbetat en stor del med att arbeta i 3D-program har det inte 
varit några svårigheter med att ta fram komponenterna, utan det som har varit tidskrävande 
och ibland svårt har varit att förstå hur komponenten ska se ut, samt hur den effektivast ska 
placeras i byggnaden. 
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Att göra en bra och enkel bibliotekstrukutrering har varit ganska enkelt, 
då vi lagt upp det på ett enkelt vis. Det blev att jag har gjort en struktur 
med mappar. I dessa har jag sedan lagt in de komponenter som används i 
vår projektlayout på passande plats. 

Efter att alla komponenter är skapade, är det att sammanställa detta som 
har varit det mest tidskrävande och tyngsta arbetet. Detta beror dels på 
att det har tillkommit en del nya komponenter under tidens gång, samt 
att konstruktörerna på CAT har varit väldigt glada i att flytta omkring 
komponenterna nu när man kan bra överblick på hur det kommer att se ut. 

Vår specialitet är rökgasrening, vilket innebär att det är den delen som vi arbetat mest med, 
för det är vi med två andra företag som tillsammans ska ta fram offerten på kraftvärmeverket. 
Detta innebär även att vi bara har haft tillgång till en viss yta att använda oss utav, det är 
speciellt ett rum som är vår bit. 

Det finns många metoder att använda sig av då man sitter och konstruerar i 3D-program, men 
till mitt arbete har jag tillsammans med ledningen på CAT diskuterat om vilket som passar 
bäst till vårt ändamål.
Vi  har  kommit  fram till  att  den  bästa  metod  för  att  på  ett  så  effektivt  sätt  ta  fram  en 
projektlayout är att börja från grunden och bygga upp. 

Nedanför kommer de steg som jag har gått efter. 

3.1.1 Grunden 
Till en början fick jag tillgång till en ritning på hur byggnaden ink. rökgasreningsrummet, 
kommer att se ut (bilaga 6) och utefter denna rita jag upp byggnaden.

3.1.2 Komponenter
Nästa steg var att ta fram underlag på vilka komponenter som skulle användas. Detta ritades 
sedan upp och sparades i det mapbibliotek som jag tidigare skapat. 
Då vissa komponenter som vi har använt oss utav kommer att behöva modifieras för att passa, 
gjordes även detta på 3D-modellen. 
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3.1.3 Placering av komponenter
Denna del var den som tog största delen av den spenderade tiden. Detta för att det ständigt 
kom nya uppdateringar på layouten. Då vi ansåg att den var klar kom en väldigt stor 
förändring, vilket gjorde att jag fick byta ut flertalet komponenter, och dra om några rör.

3.1.4 Flödesschema  
 Då jag även hade ett flödesschema (bilaga 7) att följa, var den en del jobb med att hålla sig 
uppdaterad, då även detta ständigt ändrades. 
Men då de hade en ansvarig över flödesscheman som gav mig de nya versionerna då de kom, 
så var detta inget större problem. 

4 Resultat
Resultatet  av projektlayouten som tagits fram har konstruktörerna samt ledningen på CAT 
blivit väldigt nöjda med. Nu återstår det att se vem som får äran att bygga kraftvärmeverket, 
och  om mitt  presentationsmaterial  hade  någon positiv  inverkan  på  mötet  med  den tänkta 
kunden.
3D-biblioteket är i den avgränsning som jag i tidigt skede gjorde nu komplett, men kommer 
troligtvis i framtiden att fyllas på då nya komponenter kommer att användas.

Examensarbetet har i sin helhet resulterat i några olika delar vilket punktas upp nedan.

• En projektlayout i form av en assambly. Denna assambly innehåller en fabriksbyggnad 
ink. de komponenter som CAT kommer att vara ansvariga för. 

• Ett  3D-bibliotek  i  form  av  ett  strukturerat  mappbibliotek,  vilket  innefattar  de 
komponenter som finns i assamblyn.

• En 3D-film vilket kommer att användas utav CAT vid presentation av offert.

• Ett 20-tal renderade bilder på kraftvärmeanläggningen.

Med detta har jag lagt grunden i CAT till  att börja använda sig utav 
3D-modellering, vilket jag hoppas och önskar att de tar tillvara på. 

Fler bilder samt en film kommer att prsesnteras på UTEXPOT 27-29 maj 2010. 
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Som en del av ett resultat av att jag har kommit in har man idag införskaffat sig en ny och 
snabbare server. Detta för att enklare kunna ladda upp filer på servern, och på så vis spara en 
massa  dyrbar  tid.  Man har  även skapat  en backup som ligger  på annan ort,  detta  för  att 
försäkra sig om att inga filer blir förstörda vid en eventuell brand eller inbrott. 

5 Slutsats

Till att rekommendera CAT är att framöver fortsätta på liknande vis som jag nu börjat, alltså 
att inför varje ny offert, rita upp projektlayouten i 3D. Detta medför som nämnt innan ett 
förhöjt presentationsmaterial, samt att om man i framtiden får en förfrågan om att bygga till 
verket ytterligare, så kan man enkelt gå in och göra modifieringarna i 3D-modellen, för att se 
ifall det passar in på den befintliga byggnaden. 
Men även att ju fler värmeverk som man bygger upp i 3D, ju enklare blir det att ta fram nya 
typer av verk då man enkelt kan plocka modifierade komponenter mellan verken. 
  

Är det något som man hade kunnat göra bättre på något annat vis? Det är en fråga som man 
alltid ställer sig och i mitt fall finns det inget som jag kan komma på. Hela projektarbetet har 
flutit på väldigt bra, och personerna på CAT har vart väldigt trevliga och generösa. 
Det enda jag finner är att mitt projektarbete skiljer sig en del ifrån övrigas projektarbete, i 
form av att jag inte tagit fram någon produkt. 
Detta har medfört att det ibland har varit svårt att få någon riktig tyngd i sin rapport, då man 
inte som vanligt följer en väl beprövad framtagningsmetod med materialval m.m. 

Men överlag måste jag säga att jag är väldigt nöjd med vad jag har åstadkommit, och att CAT 
har uttalat sig positivt till det presentationsmaterial jag tagit fram. 

Det är upp till ledningen på CAT att avgöra ifall de anser vara lönsamt att ha en anställd till 
att konstruera visuella kraftvärmeverk. Jag har via mitt examensarbete gett dem kunskapen 
om vad som är möjligt att göra i de 3D-progrm som finns på CAT. 
Förhoppningsvis tycker de att man har presterat så pass bra att man i framtiden kan få jobba 
med andra projekt inom företaget.  
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Mina visioner inför arbetet har hela tiden varit att göra ett bra jobb, som de kommer att har 
användning för. 
Då jag fick reda på att man på företaget enbart arbetade med 2D-ritningar höjde detta min 
vision då jag nu verkligen ville visa dem en helt ny värld i 3D.  
Då de inte var så bekant med vad man kan göra i de nya 3D-prgrammen, blev de väldigt 
imponerade då jag visa den första filmen som jag gjorde på kraftvärmeverket.  

6 Referenser

Personer 

Björn Lûning 
Sales Manager / Process

• Beslutande persson
• Projektlayoutsansvarig
• Första kontaktperson

Göran Larsson
Project Manager

• Ritningsunderlag

Litteratur 
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Autodesk Inventor 2010 Grundkurs Kent Norling

Övrigt

Planlösning  samt  konstruktioner  har  till  viss  del  efterliknas  från  gamla  befintliga 
kraftvärmeverksprojekt.

7 Bilagor

Bilaga 1-5. Innehåller bilder på den färdiga projektlayouten.

Bilaga 6. Ritning på kraftvärmeverksgrunden. Nedskalad då det är kännsligt material.

Bilaga 7. Ritning på flödesschemat. Nedskalad då det är kännsligt material.     
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