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Abstract 

Building designing can be made by a powerful tool, BIM-programs. With these programs, you quickly 
get a view of future design. Elements of the model are intelligent, which means that they are more than 
just some dashes. These intelligent elements can be analytically studied with programs that make 
calculations according to finite element methods. This report describes the export of BIM-elements 
into a calculation program that calculates static using the finite element method. Applications for the 
method and appropriate project size and complexity is described in the report. The software used in the 
case studies in the report is the BIM modelling software Tekla Structures 21 and the calculation 
program FEM-Design 15. To determine if the connection between the chosen applications are 
possible, two case studies has been made. The case studies have shown that a one-way transfer from 
Tekla to the FEM-Design is possible and useful. But because the reversal is not possible when the 
calculations and analysis are completed, the method can’t be implemented in an automatized BIM-
design.   
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Förord 

Detta examensarbete har tillkommit under vår avslutande termin på byggingenjörsprogrammet med 
inriktning byggkonstruktion och projektering på Högskolan i Halmstad.  

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare WSP Byggprojektering i Halmstad för 
handledning och tillhandahållande av nödvändiga programvaror och referensobjekt under hela 
projektets gång. Framför allt ett stort tack till Tobias Bjärnklint, Joakim Gustavsson, Erik Gustavsson 
och Simon Iversen från WSP för handledning och hjälp med problem i programvarorna.   

Vi vill även tacka våra handledare Göran Nilsson och Åke Spångberg från Högskolan i Halmstad för 
hjälp med arbetets struktur och arbetsmetoder. 
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Begreppsförklaring  

A-ritning Arkitektritning 
 

Analytisk modell Hänvisar till en 3D-modell som visar hur elementen tolkas ur ett 
beräkningsperspektiv i Tekla. Varje element representeras av en 
linje eller yta, istället för elementets strukturella utseende. 
 

Analytiska linjer Linjer som representerar ett element ur ett beräkningsperspektiv. 

Beräkningsmodell En modell som exporterats från Tekla till FEM som kan 
beräknas och dimensioneras. 

BIM (Building Information Modell) Med BIM-tekniken (byggnadsinformationsmodellering) 
konstrueras en eller flera virtuella, exakta modeller av en 
byggnad digitalt. De stödjer designen genom alla faser och 
möjliggör bättre analyser och kontroll än manuella processer. 
När dessa datorgenererade modeller är klara innehåller de exakt 
geometri och information som behövs för att stödja bland annat 
konstruktions-, tillverknings- och inköpsaktiviteter genom vilka 
byggnaden realiseras.  
 

BIM-projektör Person som utför modellering och kommunikation i BIM-
modeller. 
 

Byggnadskonstruktör Även kallad statiker. En byggnadskonstruktör utför beräkningar 
på lastbärande element och knutpunkter i byggnader. 
 

CAD Computer Aided Design, datorverktyg för ritningshantering i 2D 
och 3D.  
 

Disciplin Projekteringskategori, exempelvis ingenjörer för vvs, el eller 
anläggning. 
 

EKS De europeiska konstruktionsstandarderna, eurokoderna, utgör 
tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett 
regelsystem som har ersatt Boverkets tidigare 
konstruktionsregler, BKR vid årsskiftet 2010/11. 
 

Element Byggnadsdel representerad grafiskt och med innehållande 
materialegenskaper. 
 

Eurokod Eurokoder är samlingsnamnet på standarder för beräkningsregler 
för dimensionering av bärverk inom den Europeiska Unionen.  
 

FEM-Design Beräkningsprogram för byggnationer baserat på finita 
elementmetoden. Benämns FEM genomgående i arbetet. 
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HD/F-bjälklag Håldäcksbjälklag i förspänd betong. Håligheten går längs med 
bjälklaget och klarar stora spännvidder. 
 

IFC (Industry Foundation Classes) Ett neutralt och öppet filformat som gör det möjligt att fritt byta 
information mellan CAD-program och andra mjukvaror.  
 

Infästningsdetalj Byggkomponenter för sammanfogning av olika element. 
Exempelvis ändplåtar, balkskor, svetsar etc. 
 

K-ritning Konstruktionsritningar 

Nod Hörn i geometriska figurer eller avgränsande koordinater 
gällande element. 

Strukturell modell Hänvisar till hur en 3D-modell visar elementens geometri, 
knutpunkter, placering med mera tolkas. Modellen blir 
verklighetstrogen. 
 

StruXML Export Insticksprogram för export av analytisk modell från Tekla till 
FEM, Tekla StruXML Export. 

Tekla BIM-modelleringsprogram 
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1 Sammanfattning 
Projektering i BIM-modeller är en i byggsammanhang implementerad arbetsprocess. I BIM-
modellen skapas strukturella element i 3D, gestaltningsmässigt snarlika verkligheten. 
Skillnaden mellan en BIM-modell och en 3D-modell är att samtliga element innehåller 
intelligent information som gör elementen beräknings och kalkylerbara.  

Ur en BIM-modell kan strukturella element omvandlas till beräkningsbara analytiska 
geometrier sammanbundna av dess hörn, så kallade noder. Med noderna som avgränsning och 
intelligensen som finns inbyggd i elementen i BIM-modellen i form av bl.a. dess 
materialegenskaper kan beräkningar genomföras i interna och externa beräkningsprogram. 
BIM-programvaran som används i examensarbetet är Tekla Structures från Trimble där 
fallstudier byggs upp och beräknas i arbetet. 

Beräkningarna som behandlas i detta examensarbete görs i FEM-Design 15 som baserar 
uträkningarna på finita elementmetoden. FEM är ett externt beräkningsprogram och en 
kommunikationsprogramvara har därför utvecklats av företaget som utvecklat och äger 
programmet, Strusoft. Filformatet som kommunikationen använder sig av är ett XML baserat 
filformat och exporterar inte alla de delar som behövs för en fullständig implementering av 
programvaran i en BIM-projekteringsprocess. 

Kommunikationen mellan valda programvaror är envägs från Tekla till FEM, detta begränsar 
en arbetsprocess där informationsutbyte cirkulerar under projekteringens gång mellan BIM-
projektör och byggnadskonstruktör. 

Export av stomlinjer, geometri och materialegenskaper från BIM- till beräkningsprogram är 
effektiv och vid förändringar i BIM-modellen är beräkningsmodellen i FEM enkel att 
revidera.  
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2 Inledning  

2.1 Bakgrund  
Ritningsframställning har en lång tradition där papper, penna och linjal varit de primära 
verktygen. Detta anses idag vara en föråldrad och ineffektiv process. När den digitaliserade 
ritningsframtagningen tog fart var det ett revolutionerande steg i projekteringsprocessen. 
CAD-program underlättade revideringar av ritningar och processen blev tidseffektiv i 
jämförelse med papper-och-penna-metoden. I dagsläget pågår en utveckling mot övergång till 
BIM. Konceptet är ett modernt och för många diffust uttryck. Enligt definitionen är en modell 
i 3D inte per automatik en BIM-modell. För att det ska anses som en BIM-modell ska 
modellen innehålla intelligent information t.ex. vad de olika elementen representerar i den 
fysiska världen. De intelligenta elementen gör att modellen kan exporteras till 
insticksprogram som utför olika typer av beräkningar och verifieringar. Övergången till BIM 
är inte helt fulländad då många av dessa funktioner inte används (Jongeling, 2008). 

2.2 Problemformulering 
WSP byggprojektering i Halmstad, följer en metod där en strukturell modell byggs i ett BIM-
program och en beräkningsmodell i ett beräkningsprogram. Följaktligen byggs en modell med 
skilda ändamål, helt eller delvis upp flera gånger. En revidering i BIM-modellen medför inte 
automatiskt uppdatering av beräkningsmodellen enligt metoden som används idag, då 
modellerna inte kommunicerar. En effektivisering av projekteringen vore om det fanns en 
kommunikation mellan BIM- och beräkningsprogrammen. Genom kommunikation kan en 
strukturell modell exporteras till ett beräkningsprogram, se Figur 2-1. Informationen bör 
återges i BIM-modellen som förslag till förändringar och därmed visa vilka profiler och 
detaljer som ska väljas för att uppnå hållfasthetskraven. Forskning om kopplingen som 
beskrivs ovan har gjorts med diverse programvaror, men det finns begränsad forskning kring 
de programvaror detta examensarbete behandlar. Kopplingen är intressant ur BIM-
projektörens perspektiv eftersom denne snabbt erhåller ett resultat från 
byggnadskonstruktören, med mindre sannolikhet för kommunikationsfel (Chi et al., 2015).  

För att kopplingen mellan programmen skall kunna utnyttjas i projekteringsprocessen bör 
exporten från BIM-programmet till beräkningsprogrammet innehålla nödvändiga data. 
Dessutom bör en tillförlitlig omvänd återföring med tillräcklig data vara möjlig för en effektiv 
projekteringsprocess.   
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Figur 2-1 Beskrivning av ett effektivt projekteringsarbete med BIM-modell som 
modelleringsgrund till beräkning. 

2.3 Syfte 
Syftet med föreliggande examensarbete går ut på att undersöka ett förnyat arbetssätt i 
projekteringsfasen med hänsyn till beräknings- och dimensioneringsprocessen av bärande 
byggnadsdelar. 

2.4 Mål 
Målet med examensarbetet är att undersöka hur en BIM-modell kan modelleras för att en 
export ska vara kompatibel med beräkningsprogram. Export från BIM- till beräkningsprogram 
utreds, där för- och nackdelar med arbetsmetoden i projekteringen undersöks samt vilka 
möjligheter det finns att implementera detta arbetssätt i det dagliga konsultarbetet. Utifrån 
fallstudierna i examensarbetet undersöks lämpligt överlämningsskede mellan BIM-
projektören och byggnadskonstruktören.  

2.5 Metod 

2.5.1 Litteraturstudier 
Litteraturen som studerats består av vetenskapliga artiklar och tryckt litteratur. De 
vetenskapliga artiklarna har erhållits från databaser för vetenskapliga artiklar. Tryckt litteratur 
har lånats på Högskolan i Halmstads bibliotek. Komplettering med tidskriftsartiklar har gjorts 
för att få en klar bild över arbetsgången och forskningsläget, inom BIM-modellering samt 
statiska beräkningar, ser ut. Datainsamlingen gav en uppfattning och en ökad förståelse för 
projektörens roll i en samordnad BIM-modellering. Tidigare examensarbeten som undersöker 
kompabilitet mellan liknande programvaror studerades kritiskt för att hitta nya infallsvinklar. 
Litteratursökningarna var främst baserade på ämnesorden BIM och FEM, som är centrala 
begrepp i studien. De berörda programutvecklarnas egna publikationer ligger till grund för 
studier i programvarorna och hur dessa kommunicerar med varandra. 

Tekla
BIM-modell	
struktureras

FEM-Design
Beräkning

FEM-Design
Verifiering	av	
hållfasthet
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2.5.2 Programvarustudier 
Programvarorna som använts i studierna är BIM-programmet Tekla och 
beräkningsprogrammet FEM-Design. Verktyg för studierna var manualer och videor 
tillhandahållna av programutvecklarna och WSP. Sakkunniga på WSP bistod med 
programhjälp och förslag till studien.  

2.5.3 Fallstudier 
Fallstudier lämpar sig för att beskriva arbetsgången och undersöka syftet med studien 
(Fellows and Liu, 2015). Genom fallstudier av genomförda projekt skapades en bild av hur 
användbar export mellan Tekla och FEM är. Störst vikt i analysen av fallstudierna lades vid 
kompabiliteten vid export från Tekla till FEM, även användarvänligheten togs i beaktande. 

2.5.3.1 Fallstudie 1 
I fallstudie 1 har en strukturell modell av, för detta arbete, lämplig komplexitetsgrad hämtats, i 
samråd med WSP, ur företagets databas. BIM-projektören har i referensobjektet endast haft 
för avsikt att skapa en strukturell modell. Därav har ingen hänsyn tagits till att modellen ska 
exporteras till FEM för beräkning. För att generera en analytisk modell konverterades 
referensobjektets strukturella modell av författarna till en analytisk modell i Tekla för att 
sedan exporteras till FEM för beräkning.  

2.5.3.2 Fallstudie 2 
I fallstudie 2 skapades en strukturell modell med konstruktionshandlingar som grund i Tekla. 
Modellen skapades med hjälp av guider från programtillverkarna bakom FEM-design och 
Tekla. Guiderna beskriver övergripligt hur en export från Tekla till FEM kan ske. Under 
modelleringen togs hänsyn till att den strukturella modellen avsågs att konverteras till en 
analytisk modell och sedan för export från Tekla till FEM. 

2.6 Avgränsningar 
Detta examensarbete består av ett antal avgränsningar för att anpassa studien till fallstudierna. 
Avgränsningarna för studien presenteras nedan: 

• Det finns ett stort antal programvaror på marknaden som behandlar projektering, 
modellering och beräkning. För att begränsa examensarbetet utsågs två specifika 
programvaror att belysa. I samråd med WSP:s kontor i Halmstad, valdes 3D-
modelleringsprogrammet Tekla Structures 21 och beräkningsprogrammet FEM-design 
15. 

• I examensarbetet bearbetas stål som stommaterial och betong som bjälklag. Övriga 
material och betongelement har utelämnats. 

• Examensarbetet har fokuserat på en fungerande export från Tekla till FEM. Därav 
gavs ingen djupgående beskrivning av lastmodellering eller utförande av beräkning 
och dimensionering i FEM. En övergripande bild gavs ändå för att ge läsaren en ytlig 
förståelse om hur detta går till. Lastmodellering utfördes inte på fallstudierna. 
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3 Centrala begrepp  
I fölande kapitel presenteras centrala begrepp som behandlas i examensarbetet. 
Begreppsförklaringen syftar till att ge läsaren en inblick i arbetets terminologi.  

3.1 Begreppet BIM 
BIM är ett begrepp som används frekvent inom byggbranschen, men begreppet är än så länge 
diffust för många. Vad är egentligen BIM? 

Förkortningen BIM kommer från det engelska begreppet Building Information 
Model/Management. Begreppet har funnits sedan 1970-talet, men det var inte förrän CAD-
företag som Autodesk, Bentley Systems och Graphisoft började bli intresserade som 
begreppet BIM blev allmänt känt. 

Många förknippar BIM med 3D. Det är till viss del sant, men en ren 3D-modell innebär inte 
automatiskt att det är en BIM-modell, utan kan beskrivas som död grafik. En 3D-modell kan 
vara bra för att visualisera ett projekt, men den ger ingen ytterligare information eller 
användningsområde. På ett enkelt vis kan en BIM-modell beskrivas som ”information om en 
byggnads alla byggnadsdelar visualiserade i en 3D-modell” (Jongeling, 2008). En BIM-
modell består följaktligen av två huvudkomponenter: en tredimensionell grafisk återgivning 
av geometri och en relaterad databas där all data, egenskaper och relationer lagras (Costa et 
al., 2013). BIM är alltså ingen teknik eller ett program, utan det är själva processen att skapa 
och förvalta information. 

En BIM-modell innehåller även information om byggprocessen och produkten. Denna 
information är nödvändig vid samgranskning av olika discipliner, t.ex. VA- och EL-
projektörer. Samgranskning innebär att en gemensam modell ställs samman utifrån olika 
discipliners enskilda modeller för att underlätta projekteringen och till exempel undvika 
kollisioner (Jongeling, 2008). 

BIM-projektering ger stora fördelar, då olika val i tidigt skede kan analyseras. Dessa val kan 
bli helt avgörande för slutprodukten då alla hållbarhetsaspekter, ur social-, ekologisk och 
ekonomisk betydelse kan utvärderas ur modellen. Ett samarbete mellan projektörer och 
beställare kan leda till annorlunda material och systemval. Material- och systemvalen 
påverkar ekonomi och hållbarhet, dels under uppförande men även under brukandeskedet. 
Byggnationens placering kan optimeras efter utformning och design vilket ger en stor fördel i 
social hållbarhet. Utrymning och säkerhet är viktiga faktorer som ofta glöms bort i en tidig 
projektering. Specialiserade konsulter kan rådgöra genom en BIM-modell. Ett stort hinder för 
en optimerad byggnad förutom tid och kunskap är gestaltningens begränsningar. 
Begränsningen har ett värde ur social hållbarhet, men eftersom det är gestaltningen som 
initialt genomförs så utgör den ofta ramarna vilka projektörerna har att förhålla sig till. 
Oerfarna projektörers beslutsfattande kan förenklas med en ökad BIM-projektering. I 
modellen kan erfarna kollegor gör konstateranden och lämna synpunkter. En automatiserad 
koppling mellan projektörers modeller gör att en kommunikation kan ske genom modellen 
och misstag kan minimeras (Chi et al., 2015). 
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3.2 Standardiserade filformat inom byggindustrin 
IFC är ett exempel på standardiserat filformat som möjliggör kommunikation mellan olika 
modellerings- och analysprogramvaror. Kommunikationen mellan olika externa programvaror 
är avgörande för BIM-modellering då det i dagsläget inte går att göra tillfredsställande 
analyser direkt i BIM-programmen. Filformatet saknar ofta nödvändig information för 
fullständiga analyser av bland annat energiförbrukning och dimensionering av bärverk. Detta 
eftersom de specialiserade områdeskonsulterna matar in och antar parametrar som ett 
standardelement saknar exempelvis infästning mellan pelare och balk (Eastman et al., 2008).  

Begränsningen i standardiseringen av filformat har gjort att fler kommunikationsverktyg har 
utvecklats utöver de ISO-standardiserade IFC-formatet. Ett sådant kommunikationsverktyg är 
XML. XML är i grunden ett webbaserat kommunikationsverktyg som är utvecklat från 
HTML. HTML är kodningen många hemsidor är uppbyggda med. I ett XML-dokument 
preciseras vilka element som ska exporteras mellan olika programvaror. Ju mer information 
elementen i modellen innehåller desto mer komplicerat blir utbytet mellan programmen 
(Eastman et al., 2008).  

3.3 Tekla Structures 21 
Tekla är ett finländskt företag som registrerades på börsen 1966. Tekla är en förkortning av 
Teknillinen laskenta Oy som betyder teknisk beräkning (Trimble, 2013).  

Tekla ägs av bolaget Trimble som äger flera teknikföretag. Tekla Structures som är företagets 
huvudprogramvara, vänder sig till konstruktörer, projektörer och ståltillverkare. Programmet 
använder sig av en modellbaserad programvara och innehåller komplex information samt 
flerdimensionell geometri. All information hanteras i samma beräkningsmodell. En fördel 
med systemet är att bland annat att flera användare kan verka i samma modell och sker det 
revideringar kan alla berörda parter ta del av det direkt vilket underlättar arbetet med 
projekteringen. En annan fördel med systemet är att datamodellen är  kompatibel med andra 
programvaror genom standardiserade filformat, vilket gör att möjligheterna att exportera och 
importera filer till och från andra programvaror och discipliner ökar (Tekla, 2013).  

3.3.1 Strukturell- och analytisk modell 
I Tekla skapas en 3D-modell som i programmet kallas strukturell modell. Ur modellen kan 
bygghandlingar skapas och informationsutbyte mellan olika discipliner ske. 
Byggnadskonstruktörer kan löpande lämna synpunkter på dimensionering och utformning via 
modellen. I ett väl fungerande projekt kan en löpande kvalitetssäkring göras av specialiserade 
konsulter vilket kan resultera i en bättre slutprodukt. Kollisioner och andra fel behandlas 
kontinuerligt och åtgärdas direkt i den strukturella modellen(Chi et al., 2015).  

Strukturell modellering kan jämföras med en exakt gestaltning, se Figur 3-1, av en framtida 
byggnation, se Figur 3-2, i en tredimensionell miljö. De exakt gestaltade elementen är 
intelligenta i modelleringsprogrammet Tekla. Med intelligenta element menas i 
sammanhanget att de innehåller materialegenskaper förutom geometri och gestaltning.  En 
BIM-projektörs modell kan skapas med underlag från arkitekter eller med rutnät i tre 
dimensioner som bas (Tekla, 2015).  
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En analytisk modell skiljer sig från en strukturell modell genom att elementen, istället för att 
representera exakt gestaltning, övergår till representation i form av ytor och linjer. Ytorna och 
linjerna innehåller nödvändiga parametrar för uträkning och utgör kriterierna för en analytisk 
modell som ska exporteras till ett beräkningsprogram. Ur ett analytiskt perspektiv tolkas 
balken i Figur 3-1 som visas i Figur 3-3, med hänsyn till längd, upplag- och 
inspänningsförhållande och var lasten verkar. Konverteringen till ett analytiskt- från ett 
strukturellt element  i Tekla visas i Figur 3-4 (Tekla, 2015). 

 

Figur 3-1. En fritt upplagd balk, exakt gestaltad, i Teklas strukturella läge. 

 

Figur 3-2. En fritt upplagd balk i ett verkligt projekt. 

 

Figur 3-3. En fritt upplagd balk som beräkningsmässigt beskriver situationen i Figur 3-2 

 

Figur 3-4. En fritt upplagd balk i Teklas analytiska läge.  

3.4 FEM-Design 15 
FEM-Design är ett program som räknar hållfasthet på lastbärande element enligt finita 
elementmetoden som förklaras närmre i kapitel 3.5. Resultatet från beräkningarna redovisas 
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som listor, 2D-grafer eller 3D-grafer. Ur programmet erhålls utnyttjandegrader på räknade 
element samt förslag till optimerade dimensioner. Programmet innehåller en bas i CAD-
modellering och modellen kan därmed byggas direkt i programmet. Import av BIM-modeller 
från Tekla är möjlig med hjälp av ett filformat (StruXML) som utvecklats av Strusoft. 
Modellfilen exporteras från Tekla och öppnas i FEM (Strusoft, 2016). 

3.5 Finita Elementmetoden 
Enligt definitionen av finita elementmetoden i Nationalencyklopedin, kan begreppet förklaras 
som ”datorbaserad generell metod för approximativ numerisk lösning av partiella 
differentialekvationer och integralekvationer i teknik och fysik”. Metoden bygger på att dela 
in element som ska beräknas i geometriska 2D-figruer för planet och 3D figurer för volymen, 
de geometriska figurerna binds sedan samman i dess hörn så kallade ”noder”. Dessa 
indelningar ger en approximativ bild av verkligheten med varierande noggrannhet, med 
storlek på indelningen och elementets komplexitetsgrad som föränderlig storhet. Ju mindre 
element figurerna delas in i desto större datamängder genereras vilket bidrar till en längre 
tidsåtgång vid beräkningen. Däremot kan en fin indelning ge effektivare utnyttjande av 
materialet (Samuelsson and Johnson, 2016).  Med hjälp av differentialekvationer och 
tillhörande randvillkor kan sedan kända ekvationer för exempelvis hållfasthet tillämpas. 
Resultatet ges som spänningar och nodförskjutningar hos elementen. (Wiberg, 1981).  

Beräkningarna i FEM kan köras mot inbyggda databaser med standardprofiler i program och 
på så sätt underlätta dimensionering av byggnader. Metoden lämpar sig för alla typer av 
projekt, där styrkorna gentemot handräkningar är störst vid osymmetriska former, vilka är 
mycket komplicerade och omfattande att göra för hand (Strusoft, 2016).  

3.6 Eurokod och EKS  
Regelverket Eurokod används som underlag vid statiska konstruktionsberäkningar. 
Regelverket ersätter de tidigare BKR (Boverkets Konstruktionsregler). BBR är funktionskrav 
som ställs på en byggnation, regelverket BKR var gällande mellan 1994 och 2011. Eftersom 
regelverket var nationellt för Sverige var det lätt att anpassa efter Svenska förutsättningar 
vilket är svårare med Eurokod (Hedbäck Paulsson and Engström, 2014).  

Eurokod är ett regelverk som avser byggprojekt med bygganmälan, som infördes den 2 maj 
2011. Syftet med regelverket är att värna om den fria konkurrensen inom den Europeiska 
Unionen (EU) och på så sätt pressa priser och höja kvalitén på byggnation. EKS är de svenska 
anpassningar som görs i Eurokoden. Anpassningar i EKS avser områden där nationellt högre 
säkerhet önskas och parametrar som avser nationella väderleksförhållanden (Lindström and 
Lagerqvist, 2015).  Från och med den 1 januari 2016 gäller de nya EKS 10. Det som 
uppdaterats från den tidigare nationella anpassningen EKS 9 är bland annat att krav på 
dokumentation gällande byggnadens konstruktion. Detta för att byggnadsägaren ”får en 
samlad kunskap om förutsättningarna för byggnadsverkens bärförmåga, stadga och 
beständighet” (Boverket, 2016). Ett enkelt sätt att uppfylla dessa nya regler, samtidigt som 
arbetsbördan inte ökar markant, är att modellering i BIM-programvaror med kvalitésäkring 
görs och samtidigt utgör dokumentation till byggnadsägaren (Jongeling, 2008).   
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4 Konstruktörens arbetsflöde i 
projekteringsprocessen 

I följande kapitel beskrivs konstruktörens ansvars och arbetsområden i en byggnads 
projektering. Det ges en kort historisk tillbakablick för att indikera projekteringsutvecklingens 
potential. 

4.1 Byggprojektering 
Projektering av en byggnation startar då en byggherre önskar uppföra en byggnad. I en 
utredning formulerar byggherren de önskemål gällande gestaltning och volymer som finns 
med uppförandet av byggnaden och en arkitekt genomför ett första gestaltningsförslag med 
dessa önskemål som grund. Gestaltningsförslaget går sedan vidare till ett skede där en 
systemutformning sker, vilket innebär att bärande element samt installationer projekteras. 
Systemutformningen påverkar ofta det ursprungliga gestaltningsförslaget och en diskussion 
mellan beställare och projektörer resulterar i ett förslag till systemhandlingar. 
Systemutformning följs sedan av detaljutformningen vilket i sin tur resulterar i  
förfrågningsunderlaget som upphandlingen av entreprenörer baseras på (Nordstrand, 2008). 
En visualisering av projekteringsprocessen visas i Figur 4-1 

 

Figur 4-1. Beskrivning av projekteringsprocessen, tolkad från (Nordstrand, 2008) 

4.2 Projektering med 2D-CAD som verktyg 
Flödet i projekteringen inledes hos arkitekten som tar fram ett gestaltande underlag och anger 
var element som bör vara bärande kan placeras och dessa elements volymtillgång. Ritningarna 
i en 2D-CAD projektering består i planer, sektioner, elevationer, snitt samt detaljer. 
Arkitektens 2D-underlag levereras till konstruktören som ger förslag på utformningen av 
byggnadens statik som ritats in efter arkitektens underlag. De element som tvingats frångå 
tillåten elementvolym och placering förhandlas mellan konstruktör, byggherre och arkitekt. 
Installationsprojektering sker parallellt med stomprojektering och intressekonflikter kan 
uppstå där kollisioner inträffar. Handlingarna går runt intressenterna tills en överenskommelse 
nåtts mellan samtliga parter och färdiga handlingar kan erhållas. Ett fullständigt underlag i 2D 
utgör därmed bygghandling. Handlingen kvalitésäkras genom granskning och stämplas 
(Jongeling, 2008). 
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4.3 Projektering med BIM som verktyg 
BIM som projekteringsverktyg har flera fördelar, bland andra: 

• Genom att modeller snabbt skapas och ger genast en initial gestaltning.  
• Ett optimalt utnyttjande av mark via god byggnadsplacering på tomter skapar 

förutsättningar för effektiv stadsplanering.  
• Eftersom gestaltningen innehåller ett initialt förslag på geometri och volym kan 

energiberäkningar göras mycket tidigt i ett projekt och därmed kan en effektiv 
systemutformning leda till lägre livscykelkostnader (Eastman et al., 2008). 

Programvaror som hanterar BIM-modellering täcker inte fullständigt alla de funktioner som 
krävs i ett byggprojekt. Integrerade beräkningsfunktioner är begränsade eller saknas för vissa 
beräkningsmoment och överföring via standardiserade filformat skapar informationsförluster. 
För att komma till rätta med detta problem bygger, WSP byggprojektering i Halmstad, 
modeller flera gånger i olika programvaror för att få fullständig projektering ur 
byggprojekteringssynpunkt. En del av BIM-konceptet går då förlorat eftersom en revidering i 
en modellfil inte automatiskt uppdaterar en annan. De stora företagen utvecklar hela tiden sina 
projekteringsverktyg, men eftersom de konkurrerar på samma marknad byggs programmen 
efter egna filformat och endast nödvändig kommunikation via IFC eller andra standardiserade 
format är möjlig (Eastman et al., 2008).  

Den strukturella modell som initialt byggs i BIM-modellen innehåller främst den information 
som arkitekten är intresserad av, som geometri och gestaltning. Element som ritats av 
arkitekten utgör underlag för BIM-projektören samt byggnadskonstruktören. BIM-projektören 
modellerar balkar, pelare och andra bärverk inom de satta volymramar som fastställts av 
arkitekteten. Om bärverk kolliderar med gestaltande element tas en diskussion upp, mellan 
konsulter och beställare, om hur bärverket skall utformas för att uppnå hållfasthet samtidigt 
som arkitektens gestaltning bibehålls. Dimensionering av bärverk och knutpunkter görs 
utanför BIM-modellen eftersom få programvaror har tillfredsställande sådana 
dimensioneringsfunktioner inbyggda. Bärverk kan dimensioneras, för hand eller i 2D-
programvaror, stegvis från byggnadens ytterskal till bärande grund. Ett alternativ sätt är att 
bygga 3D-modeller som, med FEM-programvaror, gör beräkningar på konstruktionen. 
Eftersom samtliga discipliner kan arbeta i modellen samtidigt kan informationsutbytet 
gällande elements utformning och placering ske direkt. En tvåvägskommunikation mellan 
programvarorna för modellering och beräkning är mycket viktig, då information från 
modellen behövs för beräkningar. Erhållna resultat från beräkningarna bör kunna exporteras 
från beräknings- till BIM-program för att undvika kommunikationsmissar (Eastman et al., 
2008). 
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5 Arbetsgång från Tekla till FEM 
I följande kapitel presenteras arbetsgången i exporten från Tekla till FEM samt resultatet av 
de fallstudier som genomförts i examensarbetet. 

 

Figur 5-1. Beskrivning av arbetsgången från strukturell- till beräkningsbar modell. Blå 
markering avser Tekla och grön markering FEM 

5.1 Strukturell modellering i Tekla 
Huruvida underlag från en arkitekt erhållits utgår modelleringen i Tekla från att placera 
bärande och stabiliserande element inom de ramar som arkitekten satt upp i den 
tredimensionella miljön. Den strukturella modelleringen med denna modelleringsmetod är 
effektiv då det finns uppsatta ramar. Dialog mellan beställare, arkitekter och konstruktörer är 
dock central då många intressekonflikter kan uppstå. Resulterande modell från konstruktören 
kan komma att utgöra tillverkningsritningar, konstruktionsritningar och/eller materiallistor 
(Nordstrand, 2008).  

En modell som enbart byggs upp med hjälp av rutnät i Tekla, utan underlag från arkitekten, 
kräver ett större förarbete från BIM-projektören. Rutnätet kan exempelvis byggas upp efter 
sektionsavstånd i x-, och y-led samt våningshöjd i z-led. Modelleringsmetoden är 
tillämpningsbar främst när gestaltning inte är central i projektet och BIM-projektören gör 
därmed arkitektens grundläggande arbete (Trimble, 2015).  

Strukturella element går att bygga upp enligt standardlistor med profiler som, innan eller efter 
utsättning i modellen, definieras med exempelvis profil, material och namn. I programmet 
finns två huvudkategorier för modellering, dessa är; armerade betongelement och stålelement. 
Under huvudkategorin stålelement går det även att modellera träkonstruktioner då materialval 
kan specificeras. Under varje huvudkategori ingår underkategorier för pelare, balkar, bjälklag 
och väggar vilket påverkar hur programmet tolkar det berörda elementet. Underkategorierna 
underlättar modellering då inställningarna är anpassade för placeringen i x-, y- och z-planet 
(Trimble, 2015). 

Underkategorierna kompletteras med en komponentlista där fördefinierade komponenter 
erhålls som exempelvis skruvförband, svetsförband, fundament, HD/F-bjälklag etc. 
Komponenterna är ofta mycket detaljerade och många komponenter kopplar även automatiskt 
ihop element med varandra. I komponenterna för infästningsdetaljer kan exempelvis antal 
bultar, bultdimension, svetsar etc. bestämmas för infästningsdetaljen som valts. Valen gör det 
möjligt att erhålla mycket detaljerade tillverknings- och konstruktionsritningar ur den 
strukturella modellen (Trimble, 2015).  

Strukturell	
modell

Analytisk	
modell

Exporteringsbar	
modell

Beräkningsbar	
modell
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5.2 Från strukturell- till exporteringsbar modell i Tekla 
Här behandlas två analytiska modeller ”1”, ”2” och hur hantering av analytisk modellering 
kan genomföras för att en modell i Tekla ska kunna användas efter export till FEM-Design. 

5.2.1 Två analytiska modelleringsmetoder 
Då byggnadskonstruktören önskar en export av en strukturell modell från Tekla till FEM, 
krävs konvertering från en strukturell- till en analytisk modell. I den analytiska modellen 
ombildas de strukturellt skapade elementen till linjer och ytor, istället för att visualisera de 
verkliga elementen. Linjerna och ytornas geometri begränsas av så kallade noder. 
Examensarbetet beskriver två olika metoder för att uppnå en analytiskt exporterbar modell 
från Tekla till en beräkningsbar modell i FEM, en kopplad och en icke kopplad.  

För en tillfredställande kopplad analytisk modell krävs kontakt mellan noderna för de berörda 
analytiska elementen som avses sammankopplas. Det innebär att dessa noder erhåller samma 
koordinater. Det finns emellertid situationer där sammanfogade noder inte är nödvändiga, som 
beskrivs nedan. Med en kopplad modell återstår mindre arbete i FEM, gentemot metoden med 
icke kopplade noder, då alla kopplingar mellan önskade element redan är utförda i Tekla. Det 
som ändå behöver modelleras gällande konstruktionen i FEM är inspänningsförhållande, samt 
att definiera upplag i de båda metoderna. 

En metod som innebär mindre analytisk modellering i Tekla gentemot metoden som 
beskrivits ovan, benämns här som en icke kopplad analytisk modell. Med metoden lämnas 
näst intill allt arbete med kopplingar av noder till byggnadskonstruktören att utföra i FEM. 
Om metoden utnyttjas skapas endast en strukturell modell i Tekla där BIM-projektören med 
avsikt utformar en modell där inga analytiska element är kopplade. När en sådan modell 
exporteras från Tekla till FEM är det helt upp till byggnadskonstruktören att bestämma och 
modellera kopplingar, inspänningsförhållande och upplag i FEM.  

5.2.2 Hantering av analytiska linjer 
När en strukturell modellering utförs i Tekla anges hur referenslinjerna till de olika 
strukturella elementen skall uppträda. Inställningarna angående referenslinjens placering i 
elementets tvärsnitt anges enligt Figur 5-2. Ett exempel på hur en placering av referenslinjen 
kan se ut visas i Figur 5-3. Hur modelleringen med referenslinjer utförs av BIM-projektören 
påverkar inte den strukturella modellens funktion. I en export från Tekla till FEM är det dessa 
referenslinjers placering som blir avgörande för den analytiska modelleringen. 
Analyslinjernas positioner definieras av referenslinjerna från den strukturella modellen i 
Tekla. Analyslinjerna kan också modifieras i ett senare skede, i de analytiska 
elementinställningarna se Figur 5-4.  
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Figur 5-2. Figuren visar standardinställningar för en balk, där bland annat referenslinjernas 
position definieras. 

 

Figur 5-3 Den blå linjen i figuren visar referenslinjens position som motsvarar centriskt 
placerad i balkens ovansida. Referenslinjen motsvarar även en konverterad analytisk linje. 
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Figur 5-4. Analytiska balkinställningar anpassas efter rådande förhållanden. I rullistorna, i 
den röda rutan, kan axlars positioner anpassas. Noders förmåga att koppla samman kan 
väljas i rullistan i den gröna rutan beroende på vald analytisk modelleringsmetod. 

Kopiering av identiska element är en grundläggande funktion i en tidseffektiv strukturell- och 
analytisk modellering. Kopiering av strukturella element görs med diverse kommandon i 
Tekla beroende på hur elementet önskas kopieras. Några alternativ kan vara:  

• Kopiera elementet med bestämt avstånd i x-, y-, och/eller z-led. 
• Kopiera genom att spegla element runt en referenskoordinat. 
• Kopiera element till ett annat plan. 

När kopiering av ett strukturellt element görs följer inte de analytiska egenskaperna med som 
definierats för det specifika elementet. 

5.2.3 Hantering av analytiska noder 
Flera metoder finns för att modellera och justera noders position och egenskaper, bland annat; 
automatiska inställningar, analytiska modelleringsregler, styva balkelement och manuell 
nodhantering.   

Om en modell skapas enligt den kopplade analytiska modelleringsmetoden, eftersträvas 
kopplade noder som symboliseras med en grön cirkel. En grön cirkel visas endast när två eller 
flera analytiska elements noder möter varandra i samma koordinat, frånsett att de analytiska 
modelleringsreglerna, som beskrivs nedan, inte hindrar detta. I Figur 5-4 visas hur en 
automatisk inställning av en balk kan utformas för att balkens noder automatiskt ska koppla 
eller hindra koppling till närliggande elements noder. Automatiska kopplingar leder inte 
uteslutande till korrekt nodhantering se Figur 5-5. I komplexa knutpunkter sker ibland att 
noder flyttas så att den analytiska modellen skiljer sig från antagna beräkningsförhållanden 
när endast automatisk nodhantering utnyttjas.  
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Figur 5-5. En automatisk nodhantering som leder till att nodernas placering blir inkorrekt. 

Ytterligare en funktion som kan användas vid utförandet av en analytiskt kopplad modellering 
är styva balkelement (rigid link). Funktionen kan anges så att den gäller automatiskt för hela 
modellen, men kan också modelleras manuellt. Ett styvt balkelement skapar en oändligt styv 
balk och kopplar samman två elements noder, utan att flytta noderna från deras ursprungliga 
koordinater, se Figur 5-6. Funktionen kan vara användbar när nodernas positioner är kritiska 
ur ett beräkningsperspektiv och därav inte kan flyttas. När ett styvt balkelement exporterats 
från Tekla till FEM motsvarar det en fiktiv stång (fictitious bar) i programmet och 
sammankopplingen av elementets noder fungerar även här korrekt. Då examensarbetet 
avgränsats till att inte beröra beräkning och dimensionering har ingen närmre granskning 
utförts på hur en fiktiv stång tolkas ur ett beräkningsperspektiv i FEM. 

 

Figur 5-6. Figuren visar en balk som är kopplad till pelarna med hjälp av styva balkelement. 
Med denna funktionen undivks förlängning av den analytiska linjen för att skapa koppling. 
Därmed motsvarar det analytiska elementets längd den strukturella längden. 
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Hantering av analytiska noder med analytiska modelleringsregler innebär att elementets noder 
med bestämda egenskaper kopplas eller helt hindrar koppling till ett närliggande element med 
en annan egenskap. Analytiska modelleringsregler kan därmed användas för de båda 
analytiska modelleringsmetoderna, som beskrivits i kapitel 5.2.1. Egenskaperna kan definieras 
som; namn, profil, material etc. Ett analytiskt regelexempel vore att hindra kopplingen mellan 
ett element med egenskapen ”profil: HEA160” med ett annat element med egenskapen 
”namn: primärbalk”.  

De analytiska modelleringsreglerna som väljs gäller för hela modellen. I exemplet som 
beskrivits i föregående stycke kan därmed problem uppstå då vissa HEA160 och primärbalkar 
i modellen ska kopplas samman, vilket den analytiska modelleringsregeln därmed förhindrar i 
regelhanteringen för noder. I listan, där modelleringsregler definieras, prioriterar Tekla 
reglerna som skapats nerifrån och upp, om flera regler utgör konflikt. Prioriteringsordningen 
bör därför granskas då redan modellerade och kontrollerade noder kan komma att förändras 
om prioriteringsordningen ändras. 

Manuell nodhantering innebär att en nods koordinater manuellt korrigeras. Noderna kan 
flyttas manuellt, fritt i den analytiska modellen. Manuell nodhantering kan utföras uteslutande 
i en modell, eller vara komplement till de ovanstående analytiska nodhanteringarna. Manuell 
nodhantering är därmed tillämpningsbar för de båda analytiska modelleringsmetoderna. Med 
avseende på detta kan den manuella nodhanteringen vara det enda- eller återstående arbete 
som krävs för att erhålla en exporteringsbar modell från Tekla till FEM. Det finns även en 
ytterligare manuell funktion för sammanfogning av två eller flera specifika noder. I Tekla 
kallas funktionen ”Merge selected nodes” och innebär att en eller flera noder flyttas till en 
koordinat där en koppling önskas. Noder som fortfarande saknar koppling efter manuell 
nodhantering, kan vara sådana som ska förses med upplagsreaktioner i FEM och kan därför 
räknas som acceptabla. 

5.3 Från exporteringsbar modell i Tekla till beräkningsbar modell i 
FEM 

Den analytiska modellen bör granskas med avseende på nodernas koppling innan export från 
Tekla till FEM genomförs. Önskade linjers- och ytors noder måste vara korrekt 
sammanfogade med varandra, i annat fall varnar Tekla. Dessa varningar kan bortses ifrån om 
en icke kopplad modell avses. Varningarna publiceras i en lista med en beskrivning rörande 
varningens slag, därefter bedöms varningen och lämplig åtgärd vidtas. Om noderna inte är 
kopplade, som visas till höger i Figur 5-7, kommer FEM därmed utföra beräkningarna med 
dessa förutsättningar såvida ingen ytterligare åtgärd genomförs. Det kan få konsekvenser 
eftersom balken i figuren då saknar stöd i z-led. Till vänster i Figur 5-7 visas en korrekt 
kopplad nod. Vid export från Tekla till FEM-Design skulle en beräkning, med koppling i 
figuren, kunna utföras utan vidare kopplingsåtgärder (Tekla, 2015). 
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Figur 5-7. Till vänster i figuren visas en kopplad nod, i Teklas analytiska modell, som en 
symbol i form av grön cirkel i kopplingspunkten. Till höger i figuren visas motsvarande icke 
kopplad nod som magenta cirklar.  

I Teklas analytiska modell kan en knutpunkts infästningsförhållande anges. De kan även 
anges i FEM när exporten från Tekla till FEM är utförd. Export av inspänningsförhållande 
fungerar inte tillfredsställande och definieras därför inte i Tekla. Problematiken vid export av 
inspänningsförhållanden har verifierats av Strusofts utvecklingsvarig (Iwona). 

Infästningsdetaljer i Tekla kallas ”Components”. Ett exempel på infästningsdetalj visas till 
vänster i Figur 5-8. Modellering av infästningsdetaljer görs i Teklas strukturella modell där 
önskad infästningsdetalj väljs efter byggnadskonstruktörens dimensionering. Korrekta 
tillverkningsritningar kan skapas utifrån den strukturella modellen med infästningsdetaljer, 
men det påverkar inte den analytiska modellen. BIM-projektören kan därmed utföra en 
verklighetstrogen strukturell modellering. 

 

Figur 5-8. Till vänster i figuren visas en modellerad infästningsdetalj i Tekla. Den analytiska 
kopplingen påverkas inte av infästningsdetaljen utan cirkelsymbolen förblir grön. Till höger i 
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figuren visas samma knutpunkt exporterad från Tekla till FEM. Här framgår att 
infästningsdetaljen uteblir. 

När modellen anses exporteringsbar enligt vald analytisk modelleringsmetod sker exporten 
från Tekla till FEM med hjälp av ett insticksprogram, utvecklat av Strusoft. I programmet 
matchas material och tvärsnitt manuellt så de material och tvärsnitt som valts i Tekla 
överensstämmer med FEM:s materialdatabas, se Figur 5-9. Matchningen av material och 
tvärsnitt är ett arbete som endast genomförs en gång, då insticksprogrammet lagrar de val som 
gjorts. Materialkonstanterna väljs utifrån nationella standarder, som i detta fall är Eurokod 
med svensk EKS. När exporten från Tekla till FEM är utförd sparas filen med det filnamnet 
som önskas i filformatet StruXML som baseras på XML-formatet. 

 

Figur 5-9. I insticksprogrammet StruXML Export matchas valda material samt tvärsnitt i 
Tekla för att motsvara material och tvärsnitt i FEM. 

5.4 Beräkningsbar modell 
Den exporterade modellfilen från Tekla kan öppnas direkt i FEM. En kontroll av elementen 
gällande profil, material, ändförhållande etc. kan göras enligt Figur 5-10. I egenskapsfönstret 
kan dessa även justeras eller korrigeras. Som nämnts tidigare i detta kapitel anges här med 
fördel inspänningsförhållanden som benämns ”End conditions”. 

 

Figur 5-10. Egenskapsfönstret i FEM där kontroll, justering och korrigering kan göras 
gällande tvärsnitt, inspänningsförhållanden, material etc.  

Som berörts tidigare krävs modellering av upplag i FEM gällande återstående icke kopplade 
noder, vilket görs manuellt. Exempel på upplag visas i Figur 5-11. Det finns även upplag för 
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linjer och ytor, se Figur 5-12. Upplagsreaktioner väljs efter byggnadskonstruktörens antagna 
inspänningsförhållande. 

 

Figur 5-11. Upplag anges med antagen infästning och position. Figuren visar en pelare som 
är fast inspänd i x-, y-planet. 

 

Figur 5-12. I menyn väljs punkt-, linje- eller ytupplag efter byggnadskonstrutörens 
antagande. 

Om metoden med en icke kopplad analytisk modell användas går det att använda punkt- eller 
linjestöd som i FEM benämns point- eller line support. Med funktionen bestäms var laster 
eller stöd från ett specifikt elements ska verka. I Figur 5-13 har en analytiskt icke kopplad ram 
exporterats från Tekla till FEM. Balkens analytiska linje har inte förlängts så att den kopplas 
samman med pelarnas analytiska linjer, vilka är placerade i neutrallagret. Därmed krävs 
koppling i FEM som i exemplet görs med punktstöd där balken ”fästs in” i pelarens analytiska 
linje. 
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Figur 5-13. I figuren visas en balk där punktstöd har definierats. Den röda pricken 
symboliserar var punktstödet börjar, och den grå pricken symboliserar var balkens laster ska 
verka.  

Laster och lastkombinationer måste anges i FEM eftersom dessa inte följer med i en export 
från Tekla till FEM även om dessa definierats i Tekla. Laster kan anges som punkt- eller 
utbredd last, se Figur 5-14. Lastkombinationer och lasttyper kan skapas manuellt eller med 
hjälp av inbyggda funktioner anpassade efter vald Eurokod och nationell standard.  

 

 

Figur 5-14. Laster matas in som punkt- eller utbredd last. I exemplet har en utbredd last i 
kombination med egenvikt valts. 
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Första gången modellen exporteras från Tekla till FEM skapas en basmodell i StruXML. 
Basmodellen kommer utgöra grund för framtida revideringar.  

När uppdateringen sker i FEM väljs vilka revideringar som ska tillämpas på basmodellen och 
vilka som ska ignoreras, se Figur 5-15. Eventuellt tillkommande laster och upplag adderas 
sedan till den uppdaterade filen, se Figur 5-16. Basmodellens laster, lastkombinationerna, 
upplag och inspänningsförhållande behöver inte revideras.   

   

Figur 5-15. Modellen uppdateras genom att basmodellen kompletteras med de ändringar som 
gjorts i Tekla-modellen. För basmodellen behålls de inställningar som gjorts i FEM. I den 
uppdaterade modellen kompletteras de reviderade byggnadsdelarna med laster, 
upplagsreaktioner och inspänningsförhållande. 
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Figur 5-16. Ramen från Figur 5-14 är reviderad i Tekla med ytterligare en ram. De 
reviderade byggnadsdelarna kompletteras, i detta fall, med laster och 
inspänningsförhållande. 

När modellen försetts med laster, lastkombinationer, upplag och inspänningsförhållande är 
den redo för beräkning. Efter beräkningen skapas en lista av resultatet automatiskt. Föreslagna 
dimensioner som anses lämpliga för konstruktionen återges som förslag till förändringar eller 
verifieringar att rätt dimension valts, se Figur 5-17. 

 

Figur 5-17. Lista över profiler, förslag på förändringar och utnyttjandegrad efter en 
beräkning. 

När modellen är beräknad och dimensionerad återstår arbetet med att korrigera den 
strukturella modellens profiler i Tekla. Detta är en manuell process där BIM-projektören 
måste ändra profilerna en och en, efter de föreslagna eller fastställda dimensioner som 
genereras i FEM. Kommunikationen mellan Tekla och FEM är därmed en 
envägskommunikation, med andra ord kan inte de föreslagna eller fastställda profilerna 
automatiskt exporteras från FEM till Tekla. En tvåvägskommunikation mellan programmen är 
under utveckling (Iwona).  
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6 Genomförande av fallstudier 
Genomförandet av fallstudierna sker på två olika tillvägagångssätt. I den första studien 
undersöks en metod då en reden projekterad modell anpassas för export från Tekla till FEM. I 
den andra fallstudien undersöks metoden då en modell projekteras från grunden där hänsyn 
till att modellen ska exporteras från Tekla till FEM tas från början.  

6.1 Förutsättningar för Fallstudie 1 – Export av redan projekterad 
modell 

Programmen som används i fallstudien är följande:  Version: 
Trimble Tekla Structures 21    x64 21.0.3  

Strusoft FEM-Design 3D Structure 15  15.00.002 
Strusoft Tekla StruXML Export   1.1.003 

För att undersöka en arbetsgång där en BIM-projektör skapar en strukturell modell, utan 
hänsyn till att den ska exporteras från Tekla till FEM för beräkning, hämtas en befintlig 
modell ur WSP:s databas. Objektets beteckning är Stålrör som är en stålhall i ett plan, för 
förvaring av stålrullar där byggnadens konstruktion är dimensionerat för vind-, snölast och 
egenvikt av en verksam byggnadskonstruktör på WSP. BIM-projektören har i detta fall inte 
haft för avsikt att skapa en strukturell modell i Tekla som kan användas i FEM för 
dimensionering. Modellen är upprättad för att underlätta kommunikation med beställare, 
utgöra tillverkningsritningar för pelare och balkar i stål med tillhörande infästningsdetaljer. I 
detta kapitel beskrivs en arbetsgång för att anpassa en befintlig strukturell modell så att 
minimalt arbete krävs i beräkningsprogrammet FEM efter en export från Tekla. Metoden som 
valts för den analytiska modellering är kopplade noder i Tekla eftersom arbetet med koppling 
av element i FEM då utesluts. Metoden har närmare beskrivits i kapitel 5.2. 

Byggnaden består av flertalet ramar som sammanlänkas av plåttak och väggelement. 
Ramarna, som visas i Figur 6-1, består av två pelare och en fackverkstakstol samt 
kompletterande detaljer för infästning. Byggnaden är även försedd med skärmtak längs bortre 
långsidan. En verksam byggnadskonstruktör har räknat och dimensionerat den mest utsatta 
ramen i konstruktionen och dimensionerat resterande ramar efter resultatet från beräkningen. 
En modellering i ett 3D-beräkningsprogram har inte genomförts av uppdragsgivaren. 
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Figur 6-1. Översiktsbild av den strukturella modellen. 

6.2 Fallstudie 1 - Export 
Den strukturella modellen konverteras till en analytisk modell i Tekla och resulterar i 250 
varningar. Varningarna erhålls i egenskapsfönstret som visas i Figur 6-2. Alla varningar som 
genereras behöver inte vara kritiska för beräkningsmodellen utan kan vara acceptabla, som 
närmare behandlas i kapitel 5.3. 

 

Figur 6-2. Egenskapsfönstret visar varningar vid skapande av en analytisk modell, 
genererade i en lista. 

Eftersom modellen, som erhållits i fallstudien, enbart är modellerad för att utgöra en 
strukturell modell erhålls flera problem gällande kopplingar när modellen konverteras från 
strukturell- till analytisk modell. De analytiska noderna och linjerna ses därför över och 
modifieras.  

Vid en första anblick av den analytiska modellen som visas i Figur 6-3, och efter dialog med 
BIM-projektören som modellerat Stålrör, drogs slutsatsen att takstolarna är modellerade 
endast för att ge beställaren en gestaltning av den färdiga byggnaden samt för att erhålla 
korrekta invändiga- och utvändiga höjder på byggnaden. Takstolarna dimensioneras av 
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takstolsleverantören som utför en egen dimensionering och kan därför bortses från i 
fallstudiens analytiska modell.  

Takstolar, fundament samt andra betydelselösa element för fallstudien raderas ur modellen för 
att underlätta export från Tekla till FEM och minimera varningarna. Infästningsdetaljerna i 
modellen är skapade av beståndsdelarna plåt, bult och svets i Tekla. I programmet har sedan 
manuellt sammansatta infästningsdetaljer skapats. En manuellt sammansatt infästningsdetalj 
fungerar inte analytiskt enligt (Budny, Iowana. 2016. E-mail, 31 mars), därav kan dessa även 
uteslutas i den analytiska modellen. Efter uteslutande av betydelselösa element appliceras 
Teklas automatiska nodhantering samt analytiska modelleringsregler för koppling skärmtakets 
element, för att reducera den manuella nodhanteringen. 

 

Figur 6-3. Analytisk modell skapad från befintlig strukturell modell. 

Konstruktionen antas, av en verksam byggnadskonstruktör på WSP, kräva stabiliserande 
diagonalstag enligt Figur 6-4. Analyslinjerna i figuren stämmer inte överens med 
verkligenheten när Tekla tillåts göra automatisk nodhantering. För att uppnå en korrekt 
placering av diagonalstagens noder används manuell nodhantering. Ett alternativt sätt vore att 
använda styva balkelement enligt kapitel 5.2. 
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Figur 6-4. I Figuren visas stabiliserande diagonalstag i den analytiska modellen med icke 
korrekta positioner av analyslinjer. 

Nodhanteringen, gällande skärmtaket i fallstudien, är utförd enligt metoderna som beskrivs i 
kapitel 5.2, med en kombination av analytiska modelleringsregler samt manuell nodhantering. 
Nodernas kopplingar som gjorts enligt den högra figuren i Figur 6-5, skapar en beräkningsbar 
modell utan ytterligare korrigering i FEM.  

  

Figur 6-5. Figuren till vänster visar hur de analytiska linjernas (röda linjer) noder skapas 
automatiskt av programmet. Figuren till höger visar hur dessa noder enkelt kopplas med 
Teklas manuella nodhantering och analytiska modelleringsregler. 

En modell med korrekta positioner, kopplingar, tvärsnitt samt exakt geometri visas i Figur 
6-6. Modellen är redo för export från Tekla till FEM. Alla varningar i listan enligt Figur 6-7 är 
därmed släckta. Modellen exporteras med insticksprogrammet StruXML Export. Varningar 
går i vissa fall att bortse ifrån som beskrivits i kapitlet 5.3 men i fallstudien har samtliga 
element en godkänd koppling enligt programmet. 
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Figur 6-6. Efter borttagning av betydelselösa element för fallstudien, erhålls en strukturell 
modell enligt figuren. 

 

Figur 6-7. Inga varningar återstår efter koppling av noder i den analytiska modellen och 
radering av betydelselösa element för fallstudien. 

När modellen exporteras från Tekla till FEM erhålls geometri, tvärsnitt och stomlinjer som 
känns igen från Tekla enligt Figur 6-8. Modellen kan nu definieras med egenskaper för laster, 
lastkombinationer, upplag och infästningsförhållande.  
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Figur 6-8. Geometri, uppskattade tvärsnitt, placering och stomlinjer som exporterats från 
Tekla är korrekt importerat till FEM. 

6.3 Förutsättningar för Fallstudie 2 – Export av nyprojekterad 
modell 

Programmen som används i fallstudien är följande:  Version: 
Trimble Tekla Structures 21    x64 21.0.3 
Strusoft FEM-Design 3D Structure 15  15.00.002 
Strusoft Tekla StruXML Export   1.1.003 

För att undersöka en arbetsgång där hänsyn tas till att modellen avses exporteras från Tekla 
till FEM valdes ett färdigprojekterat projekt med lämplig komplexitetsgrad. 

Projektet uppfördes 2003 och är en tillbyggnad på Högskoleområdet i Halmstad längs 
Linjegatan. Tillbyggnadens beteckning är ”Hus P” och består av en konstruktion med bärande 
stomme i stål och stabiliserande betongväggar samt trapphus. Bjälklaget består av HD/F-
bjälklag. Byggnadens mått är 50x14 m2 och är fem våningsplan hög. Modellen av byggnaden 
som gjorts i examensarbetet är skapad med digitala bygghandlingar i 2D som utgångspunkt. 
Ett exempel på handling visas i Figur 6-9.  
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Figur 6-9. Erhållna K-handlingar i 2D som visar stålets placering. 

Handlingarna är refererade in i Tekla med en så kallad ”Reference model” där de digitala 
handlingarna läggs in i programmet som underlag för modellering med rätt position i x-, y- 
och z-planet, se Figur 6-10.  

Likt fallstudie 1 används här den analytiska modelleringsmetoden med kopplade noder. För 
att uppnå detta används, också likt fallstudie 1, automatiskt kopplande noder, analytiska 
modelleringsregler och manuell nodhantering. Hänsyn till den analytiska modelleringen tas 
från början och ger därför en indikation på skillnaden mellan de två analytiska 
modelleringsmetoderna sett till ett skapat mervärde i projekteringen. 
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Figur 6-10. 2D-handlingar som är refererade ini en 3D-miljö i Tekla. Det skuggade i 
modellen visar strukturella element som modellerats i programmet.  

6.4 Fallstudie 2 – Export av modell 
Inledande arbete i fallstudien är att skapa en strukturell modell i Tekla utifrån gällande 
handlingar. I rollen som BIM-projektör och byggnadskonstruktör motsvarar detta steg att 
erhålla A-ritningar från arkitekten i 2D eller 3D. Då objektet i fallstudien redan är byggt och 
projekterat innebär arbetet i denna fallstudie att inledningsvis använda de föreskrivna 
dimensionerna och modellera modellen strukturellt i Tekla med de redan skapade K-
ritningarna som vägledning. 

Stomlinjerna är erhållna från K-handlingarna och är centriskt placerade i pelare och balkar. 
När pelare och balkar ska placeras ut väljs först rätt profil, dimension, stålsort etc. Placeringen 
görs först enligt planritningarna för att bestämma deras position i x- och y-led. Sedan justeras 
de i z-led efter sektionsritningarna, samt höjden på pelarna bestäms. Även skarvplåtar och 
andra infästningsdetaljer modelleras enligt sektionsritningarna för att efterlikna 
originalhandlingarna, se Figur 6-11.  
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Figur 6-11. När positionen av pelare och balkar är fastställda modelleras 
infästningsdetaljerna och skarvplåtar. 

Analytiska noder och linjer kontrolleras innan pelar-balk-systemet kopieras mellan 
våningsplanens stomlinjer i z-led. Detta görs för att minimera arbetsbelastningen med 
analytisk modelleringen. Byggnadens nedre plan skiljer sig från övriga plan genom en större 
pelardimension. Detta gör att en kopiering av planet i z-led inte är aktuell. Plan två, tre och 
fyra är däremot identiska och kan kopieras efter att plan 2 är modellerat. Byggnadens båda 
långsidor skiljer sig genom att den ena långsidan har rektangulära pelare och motstående sida 
består av cirkulära pelare, vilket innebär att långsidorna inte kan kopieras. 

Takbalkarna består inte av standardstålprofiler och kräver därför mer avancerad modellering, 
se Figur 6-12. Detta görs genom att placera ut tre profiler med rätt lutning och placering med 
sektionshandlingarna som grund. Sedan sammanfogas dessa med en Tekla-komponent, 
”Fitting”, för att efterlikna handlingarna. Komponenten fungerar analytiskt eftersom det är en 
standardkomponent i Tekla. 
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Figur 6-12. Takbalken i figuren är manuellt modellerad eftersom den avviker från 
standardprofiler. 

Modellering av betongbjälklaget på översta planet gjordes som en solid platta för att koppla 
stålpelarna och den tillhörande takkonstruktionen som står på bjälklaget. Detta gjordes för att 
skapa möjligheten att erhålla en sammanhängande analytisk modell. Om bjälklaget exkluderas 
skulle stålpelarna, och därmed hela takkonstruktionen, sakna analytisk koppling till resterande 
konstruktion. Teoretiskt skulle håldäcksbjälklaget (HD/F) kunna modelleras enligt gällande 
betonghandlingar. I Teklaversionen som används i fallstudien finns inbyggda standardprofiler 
från prefabriceringsleverantören Strängbetong att tillgå. Då det är Strängbetong som 
projekterat de ursprungliga betonghandlingarna för P-huset, skulle detta ge en förenkling till 
modelleringen eftersom all nödvändig data, så som egentyngd, betongklass, dimensioner etc. 
är förprogrammerade. I den analytiska modellen ses HD/F-bjälklaget som en balk i 
förinställningen, vilket korrigerades så det istället skulle utgöra en yta, enligt Figur 6-13. Att 
sammankoppla HD/F-bjälklagens analytiska linjer med resterande konstruktion var 
komplicerat och därför valdes istället en solid platta som bjälklag. Med en solid platta erhålls 
direkt en analytisk yta utan ytterligare inställningar. 
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Figur 6-13. HD/F-bjälklag korrigeras i den analytiska modellen så att det utgör en yta istället 
för en balk. Till vänster visas ett bjälklag som analytisk balk och till höger som en analytisk 
yta. 

Efter att placeringen av alla strukturella element är utförd enligt handlingarna påbörjas arbetet 
med finjustering och koppling av de analytiska elementen. Då alla analytiska element är 
förinställda på automatisk nodhantering minskar antalet manuella ingripanden. Det utesluter 
emellertid inte all manuell hantering av den analytiska modellen. I fallstudien utgör manuell 
nodhantering och definition av upplagen det resterande arbete för att få en helt kopplad 
modell. 

En modell med korrekta positioner, kopplingar, tvärsnitt samt exakt geometri visas i Figur 
6-14. Modellen är redo för export från Tekla till FEM. Alla varningar som behandlar noder 
som bör kopplas är därmed släckta. Modellen exporteras med insticksprogrammet StruXML 
Export. Varningar går i vissa fall att bortse ifrån som beskrivits i kapitlet 5.3. 

 

Figur 6-14. Strukturell modell redo för export från Tekla till FEM. 
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När modellen exporterats från Tekla till FEM erhålls geometri, tvärsnitt, placering och 
stomlinjer som känns igen från Tekla enligt Figur 6-15. Modellen kan nu definieras med 
egenskaper för laster, lastkombinationer, upplag och infästningsförhållande.  

 

Figur 6-15. Geometri, uppskattade tvärsnitt, placering och stomlinjer som exporterats från 
Tekla är korrekt importerat till FEM. 
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6.5 Analys av fallstudier 
I nedanstående tabell presenteras de problem som uppstod under utförandet av fallstudierna, 
åtgärder som togs till samt omfattningen av problemet. 

Problem Åtgärd Omfattning 

Utvärdera varningar som 
skapats av Tekla i varnings-
listan i det analytiska 
programläget. Utvärderingen 
består i att bedöma om 
varningen är relevant för 
beräkningen i FEM. 

Initialt åtgärdas de noder som 
önskas vara kopplade vid 
export från Tekla till FEM och 
som därmed inte behöver 
åtgärdas i FEM. Noderna som 
åskådliggörs som icke kopplade 
(magnenta) i den analytiska 
modellen är de som ses över. 
Kopplingen görs i Tekla enligt 
någon av de 
nodhanteringsmetoder som 
beskrivits i kapitel 5.2.  

Utvärdering av varningar är 
en tidskrävande process och 
kräver en del beslut 
gällande noder och 
analytiska linjers placering.  

Att konvertera från 
strukturell- till analytisk 
modell, i Tekla, kompliceras 
om modellens 
infästningsdetaljer är 
manuellt sammansatta via 
enskilda komponenter tex. 
bultar och plåtar. Teklas 
konvertering till analytiska 
linjer fungerar då inte, 
eftersom manuellt 
modellerade 
infästningsdetaljer inte 
automatiskt kan konverteras 
till beräkningsbar analytisk 
modell. Detaljerna stör 
därför exporten från Tekla 
till FEM. 

Manuellt skapade 
infästningsdetaljer raderades ur 
fallstudie 1 då de utgjorde 
problem vid exporten från 
Tekla till FEM. Med ett skapat 
filter kan önskade 
infästningsdetaljer markeras 
och raderas ur modellen. 

I fallstudie 2 användes Teklas 
standard-komponenter för att 
undvika problemet. 

Filterhanteringen i 
fallstudie 1 medförde en 
snabb radering av manuellt 
skapade komponenter. 
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Automatisk koppling av 
noder skapar problem då 
noder riskerar att kopplas på 
ett vis som inte anses rätt 
beräkningsmässigt. 

Manuell nodhantering användes 
där problem med automatisk 
nodhantering uppstod. 

Problemet leder till manuell 
felsökning, vilket ökar 
arbetsbördan. 

Problem Åtgärd Omfattning 

HD/F-bjälklag i analytisk 
modellering är förinställd 
som linje. Problem i 
fallstudie 2 uppstår när en 
pelare ska placeras på 
bjälklaget. En inställning 
finns för HD/F-bjälklag som 
ändrar den analytiska linjen 
till en analytisk yta men då 
uppstår problem med den 
analytiska samman-
fogningen mellan HD/F-
bjälklagen. 

Alla HD/F-bjälklag gjordes om 
till solitt bjälklag. Att använda 
ett solitt bjälklag är inte att 
rekommendera då tillverknings- 
och monteringsritningar av 
HD/F-bjälklag skapas från den 
strukturella modellen vilket 
bidrar till dubbel-arbete om 
bjälklaget behöver ritas både 
som solitt och HD/F.   

Ett solitt bjälklag skapas 
snabbt och den analytiska 
ytan kan kopplas samman 
med pelarna på ett 
tillfredsställande vis. 
Egenskaperna på bjälklaget 
går att anpassa så det 
efterliknar egenskaperna för 
ett HD/F-bjälklag gällande 
material-egenskaper.   

Analytiska linjers längd i 
förhållande till strukturella 
elementens längd motsvaras 
inte alltid. Längderna på de 
analytiska linjerna utgörs av 
de analytiska nodernas start- 
och slutkoordinat. Eftersom 
beräkning sker gällande de 
analytiska linjerna, krävs en 
avvägning om noder flyttas 
ifrån sin ursprungsposition. 
Därmed kan den analytiska 
linjen bli längre eller kortare 
än det strukturella elementet, 
se Figur 6-16. 

Åtgärder som kan användas för 
att lösa problemet, om den 
analytiska linjen ska motsvara 
det strukturella elementet, är; 
styva balkelement i Tekla om 
en kopplad modell eftersträvas 
och punkt- eller linjestöd i FEM 
om en icke kopplad modell 
eftersträvas. 

En alternativ lösning för en 
kopplad modell är att förlänga 
de analytiska linjerna så att 
koppling sker. 

Momentet är omfattande 
och kräver stor 
noggrannhet, eftersom 
beslutsfattandet direkt 
påverkar dimensioneringen. 

Om noder flyttas bör det 
beaktas att förutsättningarna 
för beräkningarna 
förändras. En förlängning 
av analyslinjerna ger en 
beräkning på säker sida. En 
avvägning bör däremot 
göras när förflyttningen av 
noder innebär en 
förkortning av elementet, då 
de tvärtemot förlängning 
ger en beräkning som inte 
är på säker sida. 
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Problem Åtgärd Omfattning 

Kopiering av strukturella 
element fungerar felfritt. 
Däremot följer de 
definierade analytiska 
egenskaperna för elementet 
inte alltid med kopieringen.  

En lösning som kan ersätta 
kopiering är att skapa ett 
element med korrekta 
egenskaper som utgör grund för 
identiska element. Sedan 
matchas dessa med grund-
elementet och erhåller därmed 
samma strukturella- och 
analytiska egenskaper. 

Kopiering är grundläggande 
för en tidseffektiv 
modellering. Eftersom detta 
inte fungerar med de 
analytiska inställningarna 
krävs det omfattande 
extraarbete med 
modifiering av kopierade 
element.  

Lösningen med att matcha 
element innebär dock 
dubbelarbete då varje 
identiskt element först 
kopieras och sedan matchas 
mot ett korrekt inställt 
element. 

 

 

Figur 6-16. Till vänster i figuren visas balklängden i Tekla samt tillhörande analyslinje. 
Motsvarande balklängd i FEM visas till höger i figuren. Det framgår här att balken är längre 
än vad som är modellerat i Tekla. Följaktligen blir balken lika lång som den analytiska linjen, 
vilket inte ger helt verklighetstrogna beräkningar. 
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7 Diskussion 
I följande kapitel redogörs författarnas egna tankar, möjligheter och brister gällande export 
av analytiska modeller från Tekla till FEM.  

I ett tidigt skede i examensarbetet konstaterades att kommunikationen mellan Tekla och FEM 
var envägs. Kommunikation mellan olika discipliner i BIM-modellen är en av grundstenarna i 
BIM-konceptet och externa avsteg, som inte kan automatiskt återkopplas till BIM-modellen, 
bör därför undvikas. Enligt Strusoft är en tvåvägskommunikation med export från FEM till 
Tekla efter beräkning i FEM under utveckling. Vilket skulle leda till att en fullständig 
implementering i BIM-projekteringen vore möjlig. 

Modellering i Teklas strukturella läge är mycket användarvänligt och smidigt att arbeta i. Det 
analytiska läget anser vi däremot saknas just detta användarvänliga gränssnitt. När 
programmet tillåts automatiskt koppla noder uppstår ibland oönskade kopplingar vilket kan 
orsaka beräkningsmässiga problem. De automatiska inställningarna fick göras på varje enskilt 
element, och då uppstår frågan om det ska anses vara automatiskt. Nodhanteringen innehåller 
många funktioner, men kombinationen av just ett stort antal funktioner gör det komplicerat 
och svårt att arbeta med. Manuell nodhantering i programmet vore ett effektivt verktyg om 
kopiering av strukturella element även innefattade de analytiska inställningarna för 
motsvarande element. 

Kombinationen av att behålla samtliga elements analytiska förinställningar i Tekla, och 
använda metoden med en icke kopplad modell, anser vi vara det effektivaste och säkraste 
sättet att uppnå en beräkningsbar modell i FEM. Varje element som kopplas i FEM kan då, av 
byggnadskonstruktören, anges med rätt inspänning, placering av upplag och var elementets 
lastverkan sker. Upplärning i Tekla, av byggnadskonstruktörer, för analytisk modellering 
erfordras inte med denna metod. 

Att implementera exportmetoden från Tekla till FEM anser vi kvalitésäkra projekteringen 
genom att geometri, materialegenskaper och stomlinjer överensstämmer mellan modellerna i 
Tekla och FEM. Kravet på dokumentation av byggnadens konstruktion i nya EKS10 skulle 
möjligtvis uppfyllas med en kvalitetssäker beräkningsbar modell.  Men vi anser däremot inte 
att en export från Tekla till FEM bidrar till en total kvalitetshöjning jämfört med projektering 
utan export eftersom analysmodelleringen i Tekla är komplicerad att få tillfredställande.  

Det merarbete och den osäkerhet vi upplever att exporten från Tekla till FEM medför, 
resulterar i att vi rekommenderar vår uppdragsgivare att fortsätta arbeta enligt metoden där en 
modell byggs upp i Tekla och en identisk modell i FEM. När en fullständig 
tvåvägskommunikation och ett mer användarvänligt analytiskt modellerande har utvecklats 
kan rekommendationen komma att förändras. 

Eftersom examensarbetet hade en begränsad tidsram fanns inte utrymme för djupare 
utbildning i de valda programvarorna. Genom kontakt med en verksam BIM-projektör och 
material från programutvecklarna erhölls en grundläggande kunskap. Slutsatserna som dras 
skulle möjligtvis ge en mer rättvis bild om djupare kunskap i programvarorna hade funnits. 
Det skulle eventuellt även lett till andra sätt att utföra en export från Tekla till FEM. 



Diskussion 

 

För en rimlig arbetsbelastning valdes två fallstudieobjekt av relativt låg komplexitetsgrad. Det 
är möjligt att en export från Tekla och FEM, vid en normal dimensioneringsprocess, i 
fallstudie 1 aldrig skulle bli aktuell då det troligtvis inte skulle leda till någon tidsvinst eller 
effektivare projektering. Eftersom det snabbt kan konstateras vilken byggnadsdel i 
konstruktionen som är mest utsatt och laster på denna är lätta att förutse antas arbetet med 
export från Tekla till FEM bli för stort med rådande komplexitetsgrad. Dessutom krävs 
uteslutning av ett stort antal strukturella elementen för att uppnå en exporteringsbar modell i 
Tekla vilket gör att modellen inte längre kan användas för sitt syfte, att utgöra 
bygghandlingar. 

Fallstudie 2 var av högre komplexitetsgrad gentemot fallstudie 1, genom att den innehöll fler 
unika knutpunkter och element samt en konstruktion av både stål och betong.  Dock innebar 
uteslutandet av andra stommaterial än stål att det sänkte komplexitetsgraden av fallstudien. 
Därmed kan vi inte heller avgöra hur eller om möjligheten finns till en tillfredsställande 
export från Tekla till FEM, om stommen består av något annat än stål. Mervärdet blir, jämfört 
med fallstudie 1, högre om avsikt med export från Tekla till FEM finns med under hela 
modelleringen. Då anpassning för export från Tekla och kontroll av analytiska linjer görs 
kontinuerligt. Eventuell tidsvinst med exportering från Tekla till FEM beror på projektets 
storlek och komplexitetsgrad. Fallstudie 2 skulle möjligen lämpa sig för en export från Tekla 
till FEM för beräkning. 
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8 Slutsats 
• Kompatibilitet mellan programmen är fungerande. Det är en viss informationsförlust 

som sker mellan de valda programvarorna, men det mest avgörande och intressanta för 
en byggnadskonstruktör följer med vid export från Tekla till FEM. Där emot saknas en 
tvåvägskommunikation som innebär att relevant information från beräkningen i FEM 
kan skickas tillbaka till Tekla. Manuell korrigering av profiler kan vara tidsödande i 
ett komplext och stort projekt. Informationsförluster i kommunikationen mellan 
programmen som kan uppstå skulle minimeras med en tvåvägskommunikation.	

• Det finns många kvalitésäkrande fördelar med en export från Tekla till FEM, bland 
annat; 	

o Då modellen bara behöver byggas upp i Tekla utesluts en modelleringsprocess 
i FEM detta reducerar risken för fel orsakade av den mänskliga faktorn 

o Eftersom analyslinjer skapas automatiskt i den strukturella modellen utelämnas 
ingen geometri och uppskattade elementprofiler exporteras från Tekla för att 
utgöra en grund i beräkningarna vilket sparar tid för modellering i FEM för 
byggnadskonstruktören. 

• Nackdelar med export från Tekla till FEM är bland annat att;	
o  Infästningsdetaljer exporteras inte mellan programvarorna vilket resulterar i 

extraarbete då knutpunkter måste beräknas externt. Rådande 
inspänningsförhållanden görs effektivast i FEM för att undvika dubbelarbete. I 
FEM erhålls efter korrekt modellering moment- och tvärkraft i knutpunkten 
efter vald inspänning vilket kan användas när knutpunkten beräknas och 
dimensioneras externt. 	

o En avgörande nackdel är användarvänligheten vid analytisk modellering som, 
efter utförandet av fallstudierna, upplevs som svår och näst intill omöjlig att få 
tillfredsställande. Om mer komplexa projekt skulle föreligga blir det analytiska 
modellerandet med all säkerhet ännu svårare.	

• Författarna konstaterar att ett projektets komplexitet bör vara tillräckligt hög för att 
erhålla en vinst med export från Tekla till FEM.  

• Med kunskapen författarna besitter efter examensarbetet rekommenderas 
uppdragsgivaren att fortsätta bygga upp modellen i respektive program. Det hittills 
utvecklade funktionerna är inte tillfredsställande för att en komplett modell, med 
inspänningsförhållande, laster, upplag etc., skulle kunna exporteras från Tekla till 
FEM med den komplexitet och arbetsbörda det medför.	

• Önskas export från Tekla till FEM ändå rekommenderas metoden då den analytiska 
modellen i Tekla inte är kopplad. 	

• Författarna rekommenderar inte heller konvertering av en redan uppbyggd strukturell 
modell när BIM-projektören inte beaktat analytiska aspekter under hela modelleringen 
eftersom även detta är för komplext 

• Metoden med en icke kopplad modell innebär att en byggnadskonstruktör inte behöver 
medverka under det strukturella modellerandet. Byggnadskonstruktören behöver inte 
kunna BIM-programmet. Om en kopplad modell används måste 
byggnadskonstruktören granska den analytiska modellen i Tekla innan export till FEM 



Rekommendationer till fortsatta studier 

 

sker. Frågan om när en modell ska lämnas över från BIM-projektören till 
byggnadskonstruktören blir given, med den icke kopplade metoden. 
Byggnadskonstruktören tar emot en modell när den strukturella delen är avslutad, där 
den viktigaste faktorn som exporteras från Tekla till FEM är de korrekta positioner av 
elementen i en hel modell. Därefter definieras övrigt som behövs för att utföra en 
beräkning. Författarna anser att det är den säkraste och mest effektiva arbetsgången 
om en export från Tekla till FEM skall göras. Det minimerar otydligheterna med vem 
som ska göra vad, och när. Byggnadskonstruktören fortsätter att arbeta i FEM, som 
han/hon är van vid. BIM-projektören gör modellen i Tekla utan att behöva göra 
antaganden om dimensioner som BIM-projektören kan sakna befogenhet för. 	

9 Rekommendationer till fortsatta studier 
Eftersom studien är begränsad till programvarorna Tekla Structures 21 och FEM-Design 15 
skulle en studie som behandlar koppling mellan andra BIM-modelleringsprogram och 
beräkningsprogram vara intressant. Många studier finns redan gjorda på Autodesk Revit och 
Robot. 

En intervjustudie på konsultfirmor, gällande implementering av arbetsgången med 
modellering och export av beräkningsmodeller, skulle ge svar på frågeställningen huruvida 
metoden är efterfrågad och redo att implementeras. 

För att undersöka om kopplingen mellan valda programvaror fungerar tillfredsställande 
genom hela dimensioneringsprocessen skulle en studie av lastmodellering i FEM vara 
nödvändig. Då avgränsningarna i detta examensarbete utelämnade lastmodellering kan frågan, 
om huruvida hela dimensioneringsprocessen är lämplig eller inte, belysas. 

Examensarbetet berör endast frågan om export från Tekla till FEM är möjlig och hur komplex 
denna är. Tidsvinsten eller eventuell tidsförlusten bör undersökas närmre. Detta kan även leda 
till ekonomiska aspekter. 
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Bilaga 1 

 

 

Från: Strusoft FEM Design Support support.femdesign@strusoft.com
Ämne: Re: (Case 39458) Examensarbete Tekla till FEM

Datum: 31 mars 2016 15:27
Till: Jonatan Bengtsson jonatan.bengtsson90@gmail.com

Hi,

I am sorry for the delay in the response, but I had a longer Easter break.  Below you will find answers to your questions:

Ad 1: Can you please send me a Tekla file with an example of the floor that you are asking about? It is hard to answer this without seeing
a specific object.

Ad 2: At the moment you cannot export any joints components (e.g. joints). There are no joints in FEM-Design yet. But we are working on
this and once we introduce steel joints into FEM-Design, we will also look at the import / export from and to Tekla. At the moment you can
only export objects that do have analysis model (bars, floors, walls) + grid system.

Ad 3: There is no full compatibility between how the the end conditions and supports are defined in Tekla and in FEM-Design therefore,
we are  not able to export it at the moment.  We are able to export some end conditions, but in general it is advised to apply all end
conditions in FEM-Design. Additionally, we cannot trust that the end conditions or support in Tekla are applied correctly and intentionally,
so it is the engineer responsibility to verify it in FEM-Design.

Ad 4: Have you seen the manual? http://static.strusoft.com/FEM-Design/tools/Tekla/TeklaStruXMLExportUsersGuide.pdf

All the available information are here:

http://www.strusoft.com/news/tekla-structures-link-overwiew
http://www.strusoft.com/news/tekla-struxml-export
http://www.strusoft.com/news/how-use-tekla-struxml-export

I also sometimes run a webinar where I explain the Tekla analysis model, how to prepare it and adjust it, and how to export an example
model to FEM-Design. I do not have anything scheduled now, but I can run some web demo for you if you are interested. Just let me
know. We can then discuss all the issues you have.

 

The current export tool has been implemented few years ago and not much changed since then. But since I took it over recently, I am
now planning some development. Therefore, it is also interesting for me to hear what kind of issues or requests users have.

FYI, we will also release soon a new tool that will allow importing FEM-Design models into Tekla.

 

Regards,

Iwona Budny

Project Leader | FEM-Design Development
M.Sc. Civil Engineering

__________________________________
StruSoft DK
Skype: StruSoft Iwona Budny
Mobile: +45 50 36 65 80
Email: iwona.budny@strusoft.com

Website: http://www.strusoft.com/

 

-----Original Message-----
From: "Jonatan Bengtsson" <jonatan.bengtsson90@gmail.com>
Reply-To: "Jonatan Bengtsson" <jonatan.bengtsson90@gmail.com>
Date: Wed, 23 Mar 2016 11:17:37 +0100
To: "support.femdesign@strusoft.com" <support.femdesign@strusoft.com>
Subject: Examensarbete Tekla till FEM

>In Swedish
>
>Hej!
>
>Vi är två studenter som i vårt examensarbete på kompatibilitet mellan Tekla Structures 21 och FEM-Design 15.
>I dagsläget har vi stött på några problem som vi undrar över:
>
>1. Hur får vi HDF-bjälklag att fungera analytiskt för export?
>
>2. Kan vi använda komponenter i Tekla exempelvis bultgrupper och få exporten och analysen i FEM att fungera?
>
>3. Måste randvillkor anges i FEM eller går dessa att exportera från Tekla? Typ upplagereaktioner.
>
>4. Finns fler videor för export eller ”dolda” manualer som vi skulle kunna ta del av?
>



Besöksadress: Kristian IV:s väg 3
Postadress: Box 823, 301 18 Halmstad
Telefon: 035-16 71 00
E-mail: registrator@hh.se
www.hh.se

Jonatan Bengtsson

Johan Mårtensson


