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Abstract 

This project is the result of a cooperation between Halmstad University and EAB AB. 
The aim of the project was to create a macro that would help EAB AB automate the 
process of designing steel trusses. When run in Microsoft Excel, the macro imports 
and processes coordinates from a calculator program. The data is then imported into 
the Building Information Modelling software Tekla Structures, which creates a 3D 
structural model of the steel truss.  

The macro saves much time in the project planning process and also helps minimize 
the risk of design flaws caused by human error. 



 

 

Förord 

Examensarbetet är utfört på Högskolan i Halmstad i enlighet med 
Byggingenjörsprogrammet med inriktning konstruktion och projektering. Detta arbete 
har utförts i samarbete med EAB AB i Smålandsstenar. 

För att enklast förstå arbetets gång rekommenderas tillgång till Tekla Structures. 
 

Vi vill tacka vår handledare på Högskola i Halmstad, Göran Nilsson, som varit ett gott 
stöd och bra bollplank. Sedan vill vi tacka ledning och personal på EAB för varmt 
mottagande och stor vilja att hjälpa oss framåt.  

Slutligen vill vi framföra ett stort tack till Marcus Davidsson och Tobias Lennartsson 
på EAB för all hjälp under våren. 

 

 

Dan Hagström   Oscar Josefsson 

____________________  ____________________ 

Maj 2013    Maj 2013 



 

 

Sammanfattning 

EAB AB i Smålandsstenar är ett företag som bland annat tillverkar stålhallar. 

Företaget kan erbjuda kunder tjänster genom hela kedjan, från projektering till 

montering. Vid projektering av stålhallar på EAB finns möjlighet att optimera tiden för 

fackverksmodellering. 

Detta arbete har gjorts för att tillverka ett Custom Component, även kallat makro. Ett 

makro är ett verktyg att automatisk skapa lika eller återkommande detaljer och 

konstruktionsdelar. Makrot som skapats kan behandla rådata från ett 

beräkningsprogram till att modellera i Tekla Structures, som är ett modernt 3D 

modelleringsprogram som används inom stora delar av byggbranschen. För att 

kunna hantera data från beräkningsprogrammet tillverkades ett program i MS Office 

Excel för att behandla och omberäkna koordinater. Tekla Structures läser av 

koordinaterna och modellerar upp ett sadelfackverk efter given data.  

Förutom att minimera risker för mänskliga hanteringsfel har makrot minskat tiden det 

tar att modellera ett sadelfackverk. Oberoende av storleken på sadelfackverket tar 

det cirka 70 sekunder för makrot att modellera upp fackverket. Vid tidsjämförelser har 

det vid traditionell modellering tagit cirka 9 minuter att modellera samma fackverk.  

Resultatet av detta arbete visar att automatisering, vid projektering, har en stor 

möjlighet att slå igenom och borde användas i större utsträckning.     
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Företaget EAB AB konstruerar, projekterar, tillverkar och monterar bland annat 
byggnader i stål. EAB erbjuder för kunden att hålla i allt: projektledning, projektering, 
konstruktion, produktion och montering. Konstruktionsavdelningen använder sig av 
ett förstklassigt 3D-modelleringsprogram som heter Tekla Structures. Största 
skillnaderna mellan ett modellbaserat ritverktyg och ett mera traditionellt ritverktyg är 
att man i modellprogrammet med hjälp av profiler och detaljer skapar modeller av 
byggnaden. 

När EAB projekterar en byggnad används beräkningsprogrammet RamAnalys från 
Strusoft AB. På ett enkelt sätt kan användaren konstruera stombyggnader efter 
aktuella laster. På detta sätt konstruerar EAB olika typer av fackverk till sina 
stålbyggnader. För att sedan kunna modellera upp fackverket i Tekla Structures 
importeras en 2D ritning från RamAnalys. Denna 2D ritning används som grund för 
att modellera upp en 3D ritning. Det är tidskrävande och innebär ett extra moment för 
projektören.   

Fackverket från RamAnalys är numrerat, och det är denna numrering som sedan en 
svetslista baseras på. Denna svetslista används vid tillverkningen av fackverken då 
svetsarbetarna följer den steg för steg. Dock numrerar Tekla Structures upp 
fackverket själv i programmet och som inte överensstämmer med numreringen från 
RamAnalys. Då stämmer den inte överens med svetslistan.  

Detta skapar två olika numreringar och kräver att svetsaren har två ritningar av 
samma fackverk. Då RamAnalys inte är ett ritningsprogram är det Tekla Structures 
ritning som är den korrekta medan RamAnalys ritningen används för att tolka 
svetslistan. Det finns då risker för missförstånd hos svetsarna och risker att strävor 
får en felaktig svets ökar. 

Tekla Structures har en funktion som heter ”Custom Components”. Med den här 
funktionen kan man skapa hjälpprogram, så kallade makron. Dessa makron fungerar 
som ett bibliotek och användaren kan hämta tidigare modellerade detaljer och 
lösningar. Detta kan användas till att skapa ett förprogrammerat fackverk som sedan 
kan ändras efter konstruktörens behov. 

 

1.2 Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att optimera modellering av fackverk genom att 
skapa ett makro. Detta makro ska automatiskt skapa ett fackverk i Tekla Structures 
av utdata-filen från RamAnalys. Målet är att användaren ska kunna, på kort tid, 
modellera upp flera unika fackverk. Dessa fackverk ska vara helt oberoende av 
varandra men helt styrda av vad RamAnalys har beräknat. 
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Vidare ska makrot numrera fackverket i Tekla Structures efter hur RamAnalys 
numrerar. Följden blir att den enda ritning som behövs kommer från Tekla Structures.      

Detta kommer att spara tid vid projekteringen, då konstruktören inte behöver rita upp 
fackverket i två program. Vidare kommer riskerna att minska för missförstånd i 
produktionen av fackverken då ritningen från Tekla Structures har samma numrering 
som svetslistan. Görs detta kommer EAB kunna erbjuda marknaden 
konkurrenskraftiga priser och följa sin vision att erbjuda ett lönsamt koncept till 
marknaden. 

  

1.3 Omfattning och genomförande 
För att klara syftet valdes en modell till arbetet som stöd till hur projektet skulle 
struktureras.  

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 1: Vår arbetsmodell 

 

Tillsammans med två handledare på EAB, definierades problemet. Här 
konstaterades att ett testmakro behövde skapas för att fördjupa sig i funktionerna i 
Tekla Structures. Med denna kunskap kunde inlärningen av programmet Tekla 
Structures påbörjas med hjälp av Tekla Structures Extranet och support. När 
tillräcklig kunskap var uppnådd påbörjades makrouppbyggandet på plats hos EAB 
med hjälp av deras expertis.  

Denna metod är vald för att på bästa sätt kunna anpassa makrot efter EAB:s 
specifika önskemål.  

Under uppbyggnad av makrot genomfördes tester av makrot ochresultatet  jämfördes 
mot befintliga ritningar samt justeringar efter krav och önskemål från EAB. Vid 
uppbyggnadsskedet användes manuellt avlästa koordinater från RamAnalys med 
tanken att detta senare skulle ske automatiskt.  

Definiering av 

problem 

Inlärning av 

Tekla Structures 

Inlärning av 

Custom 

Component 

Detaljering av 

önskemål från 

EAB 

 
1:a testkörning 

av makro 

Utveckling av 

makro 

Slutgiltig 

testkörning av 

makro 

Slutlig modifiering 

av makro 

Byggande av 

grundmodell 

 

 

Funktionsbehandling i 

makrot 

 

 Vidare 

testkörning av 

makro 

 

 



3 

 

Arbetet skedde i nära samarbete med konstruktörer och övrig produktionspersonal 
för att utnyttja så stor del av företagets kompetens som möjligt.  

För att makrots fackverk skulle kunna användas krävdes en stor kunskap i stål- och 
fackverksbyggande. Denna kunskap erhölls genom litteraturstudier i främst 
konstruktionshandböcker och branschlitteratur. Dessutom har utbildningar försiggått 
internt via EAB och Tekla Structures. För bästa resultat utfördes även kvalitativa 
studier i form av intervjuer och observationer.   

 

1.4 Begränsningar 
Begränsningar till detta arbete är utformat till stor del efter EAB:s önskemål.   

 Makrot kommer att begränsas till fackverk i stål 

EAB arbetar endast med stål, detta innebär att makrot kommer enbart vara anpassat 
för stålkonstruktioner och inga andra typer av material.  

 Makrot anpassas till Tekla Structures 18.1 

Makrot kommer kräva att man använder sig av Tekla Structures 18.1, alltså att det 
inte säkert fungerar till äldre versioner eller kommande versioner.  

 Makrot byggs i Tekla Structures och Excel 

För att makrot ska fungera krävs en beräknad utdata-fil från RamAnalys. Arbetet 
innefattar inte RamAnalys utan behandlar bara dess utdata-fil. Strusoft RamAnalys 
fick i uppdrag att utforma deras utdata-fil efter makrots uppbyggnad. Önskemål från 
EAB var att utdata-filen skulle hanteras av Excel. 

 Sadelfackverk 

Arbetet består av ett makro som endast hanterar sadelfackverk.  

 Storlek på fackverket 

Makrot kommer att byggas efter en modell på 40 meter med maximalt 40 stycken 
strävor. Det kommer inte kontrolleras vid större spännvidder. Detta var ett önskemål 
av EAB då de sällan bygger större fackverk. 

 Profiler 

De profiler makrot kommer hantera är de EAB använder.  
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2 Företagspresentation 

 

 

Bild 1: EAB Logotyp 

 

2.1 Historia 
EAB AB, Erik Andersson Byggnadssmide AB, grundades 1957 av Erik Andersson i 
Smålandsstenar. Företaget startades med tillverkning och montering av trappräcken 
och staket hemma i källaren. Efterhand växte företaget och tillverkning av trappor 
påbörjades. 1969 kompletterades tillverkningen med industriportar och 
stålbyggnader. 1984 övertogs EAB av Eriks barn som drev vidare företaget som ett 
familjeföretag. Samma år kompletterades verksamheten igen, nu med 
lagerinredningar. Denna produkt har varit en viktig och stor del av verksamheten, 
vilket också har gjort att EAB satsat på export. 1989 flyttade man till nuvarande 
lokaler i utkanten av Smålandsstenar.  
1993 påbörjades en framgångsrik satsning på robotstyrd lagerhantering. Ett annat 
viktigt årtal är 2004 när EAB var med och byggde Borås Arena som var en stor 
utmaning för både konstruktörer och montörer1. 

 

 

 

                                                           

1 EAB företagspresentation, EAB interna nät, (2013-02-22) 
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2.2 Verksamhet 
2013 drivs och ägs EAB av Eriks två söner, Per-Erik Andersson och Sven-Gunnar 
Andersson. Verksamheten har tre delar: Lagerhållning, industriportar och 
stålbyggnader. Det finns även en liten del byggnadssmide kvar i företaget. 
Företaget har cirka 200 anställda och 2012 var omsättningen 650 miljoner svenska 
kronor. Sedan starten har företaget aldrig behövt säga upp personal på grund av 
arbetsbrist2. 
Huvudkontor, produktion, konstruktion och administration finns kvar i 
Smålandsstenar, där man har en lokalyta på cirka 42 000m2. Försäljning sker i 
Europa, Nordamerika och Asien. Dotterbolag finns i Norge, Finland och 
Nederländerna.  
Företaget hanterar varje dag cirka 90 ton stål. 

 

2.3 Organisation 
Företaget är uppdelat i tre verksamhetsavdelningar; Lagerinredningar, Industriportar 
och Stålbyggnader. Dessa tre avdelningar styrs och fungerar på samma sätt, vilket 
har gjort det enkelt att flytta personal mellan de olika avdelningar när en verksamhet 
har mer att göra än andra. Varje avdelning har en försäljnings-, konstruktions-, 
produktions- och monteringsdel. Dessa arbetar var för sig och har inget med de 
andra avdelningarna att göra. Avdelningarna arbetar som fristående avdelningar med 
gemensam ekonomiavdelning och inköpsavdelning mm. För ett komplett 
organisationsschema, se bilaga 1. 

 

2.4 ”Det håller” 
Konceptet ”Det Håller” är en satsning EAB har för att garantera kunden ett bra 
arbete.  Genom att långsiktigt bygga upp kompetens i företaget har det resulterat i 
kvalitetssäkrade produkter som kunden kan lita på. 
EAB erbjuder kunden att de kan ta hand om hela processen, från projektledning och 
konstruktion till montering.  Man jobbar med produktutveckling främst tillsammans 
med kund, där kunden kommer med ett behov som utvecklas tillsammans3.  

 

 

 

 

                                                           

2 Lindvall, Roger ekonomichef 

3 EAB:hemsida,  www.eab.se , (2013-02-22)  
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3 Programpresentation 

 

 
Bild 2: Tekla Logotyp 

 

3.1 Tekla 
1966 grundades Teknillinen Iaskenta Oy i Helsingfors, Finland. Redan under samma 
år ändrades namnet till Tekla och ända sedan starten har företaget arbetat med 
avancerad databehandling. Tekla har två verksamhetsområden; byggnader och 
konstruktion samt infra och energi. Huvudkontoret ligger i Esbo i Finland och man har 
kunder i över 100 länder4.  

 

3.2 Tekla Structures 
Tekla Structures är ett 3D-modelleringsprogram för modellbaserad konstruktion 
(BIM). Programmet riktar sig mot hela byggbranschen och specialkonfigurationer 
finns för byggnadsingenjörer och konstruktörer samt för stål- och betong-
tillverkningsindustrin5. Programmet kan skapa mycket detaljerade och funktionella 
3D-modeller och kan användas under hela byggnadsprocessen. 

Då programmet är modellbaserat så byggs en modell upp, det kan liknas vid att 
bygga med lego. Detta är skillnaden mot ett traditionellt CAD-program som är mer 
ritbaserat. Hjälplinjer, punkter och rutnät skapas som i ett vanligt ritprogram för att 
underlätta utplaceringen av profilerna hämtade från ett bibliotek. 

                                                           

4 Tekla Software AB (2013) “Fakta och siffror”, Tekla Corporation  

5 Kihlén N, (NR4 2008), ”OS –arenan ett spektakulärt fågelbo”, Stadsbyggnad 
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Bild 3: Uppritat Fackverk i Tekla Structures 

 

I Tekla Structures finns ett bibliotek med anslutningar och komponenter som 
benämns ”Custom Components”. Detta bibliotek används för att underlätta arbetet 
med modelleringen. Istället för att behöva modellera upp en anslutning mellan balk 
och pelare kan man använda en färdig anslutning. Denna har skapats för att 
automatiskt anpassa dimensioner när man ändrar någon parameter. 

Eftersom användare av programmet har olika behov finns möjligheten att skapa egna 
”Custom Components”. 

 

3.3 Custom Component 
”Custom Components”, också kallat makro, används för att skapa egna anslutningar 
och komponenter som anpassar sig efter hur parametrarna ställs in i modellen. 
Egenskaper i detaljlösningen är lätta att påverka och förändra. I programmet 
medföljer ett stort antal förprogrammerade komponenter, men användaren kan lägga 
till egna komponenter och lösningar anpassat för sina egna förutsättningar och 
behov6.  

Funktionen är gjord så att när en användare har skapat en anslutning eller detalj som 
kommer att användas i framtiden kan denna läggas till i biblioteket.  

                                                           

6  Tekla Software AB (2012) ”Self Learning”, Tekla Corporation 
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Bild 4: Hur man skapar en ”Custom Component” 

 

Bild 4 visar namngivning av en komponent, efter detta markerar man de delarna 
som ska ingå. Därefter detta väljer man skapa och komponenten sparas i biblioteket. 

Den sparade komponenten är nu tillgänglig för alla framtida projekt och när som helst 
kan komponentens utseende och parametrar justeras med hjälp av ”Edit Custom 
Component”, se Bild 5. 

 

Bild 5: Hur komponenten justeras. 
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Inne i ”Edit Custom Component” kan komponenten styras genom flertal variabler. För 
varje uppritad del kan bland annat koordinater, längder, namn, profil samt om den 
ska synas eller inte vid olika tillfällen styras. Detta görs med ”Custom Component 
Browser” . I denna har varje uppritad del en egen mapp. I mappen kan kopplingar 
göras till de variabler som väljs, se Bild 6.  

 

 

Bild 6: Första kopplingen görs i Custom Component Browser. 

 

Bild 6 visar hur olika egenskaper för en del koppas till variabler. I detta exempel är 
profil, delens prefix (delens unika namn), gruppens prefix och om den ska synas eller 
inte. Dessa egenskaper är kopplade till dialogrutan ”Variables”, se Bild 7. 
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Bild 7: Dialogrutan för Variabler.  

I ”Variables” kan användaren direkt skriva in de värden och egenskaper som önskas 
på den kopplade delen. Det går även att importera värden från en extern fil. Detta 
möjliggör även att värdena kan förändras automatiskt i Tekla Structures vilket gör att 
komponentens egenskaper/utseende ändras och det är denna möjlighet som 
utnyttjas i detta examensarbete genom att låta Excel räkna fram och skapa en sådan 
fil.  
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4 Grundförutsättningar 

4.1 Hur EAB skapar fackverk 

När en konstruktör har beräknat ett fackverk i RamAnalys sparas en ritning över 
fackverket, en lista hur fackverket ska svetsas och en lista över hur alla delarna ska 
kapas. All denna information sparas i projektets mapp. RamAnalys exporterar 
ritningen till en DWG-fil. Denna fil kan Tekla Structures importera som en 2D-modell 
över fackverket, se Bild 8.  

 

Bild 8: Importerad DWG-fil i Tekla 

När DWG-filen är klar för Tekla Structures tar en projektledare över arbetet med 
fackverket och skapar en 3D-modell av fackverket. I princip följs DWG-filen helt och 
hållet, de eventuella avvikelserna är främst placering och infästning av vissa 
speciella strävor som är beroende av fackverkets storlek. 

 

4.2 Uppbyggnad av modell 
Det första steget i vårt arbete var att modellera upp en modell som Custom 
Componenten- komponenten skulle ligga till grund för. När denna skapas måste det 
finnas en grundmodell, en grundkomponent, som efter hand modifieras efter önskade 
egenskaper. Då grundmodellen skulle rita upp ett fackverk måste givetvis 
grundmodellen vara ett fackverk. För att EAB ska kunna använda Custom 
Componenten i så många olika fall som möjligt var det tvunget att göra ett så stort 
fackverk att detta täcker in de flesta beställningar hos EAB. I Custom Component 
finns det funktioner som möjliggör att användaren tar bort delar som inte används. 
Detta gör att fackverket kan minskas till aktuell längd och aktuellt antal strävor.  

Vid skapande av Custom Component väljs hur modellen ska hanteras. Valen som 
kan göras är en anslutning mellan två eller flera delar(Connection), en detalj (Detail), 
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en sammanfogning mellan två eller flera delar(Seam) eller som en del (Part), se Bild 
9.  

 

 

Bild 9: Val av sort för sin Custom Component 

I detta fall var det enklast att betrakta hela fackverket som en part, alltså en del. 
Detta beror på att Custom Componenten ska skapa hela fackverket direkt och inte 
olika delar var för sig.  

När detta var gjort kunde nu fackverket kopieras in flera gånger med samma resultat. 
För att kunna läsa en extern fil med koordinater behövdes alla delars start- och 
slutpunkter länkas till en bestämd punkt. Eftersom delarna i fackverket ska kunna 
variera kunde inte någon del som tillhörde fackverket användas som origo. För att 
kunna låsa delarnas koordinater placerades en fackverksfot i ena änden av 
fackverket. En fackverksfot är en fot för fackverket där det fästs mot till exempel en 
pelare. EAB nämnde att de alltid använder fackverksfötter och därför valdes den 
vänstra fackverksfoten som ett origo.. Från denna fackverksfot låstes alla delars 
start- och slutpunkt till ett X och Y plan.  

För varje punkt som låsts till origo har en variabel skapats. Denna variabel kopplas 
samman med en extern datafil. Denna datafil har koordinater för varje start- och 
slutpunkt i ett fackverk.  

 

 

4.3 Utdata-fil i Excel 
Tanken var från början att med hjälp av MS Office Excels enkla uppbyggnad, skapa 
lättöverskådligt blad med alla koordinater samt egenskaper för varje del. EAB:s 
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önskemål var att beräkningsprogrammet, RamAnalys, skulle exportera information 
som koordinater, tvärsnitt och namn till Excel. Första steget var att skapa enkla 
prototyper av hur Excel skulle se ut för att enkelt kunna lägga in information på ett 
snabbt och smidigt sätt. Denna information skulle sedan importeras av Tekla 
Structures och kopplas samman med variablerna i Custom Componenten. 
Fackverket skulle då skapas av den information som fanns samlad i Excel-filen.  

 

4.4 Utdata-fil i Anteckningar 
Innan arbetet påbörjades fanns kännedom på EAB om hur sammankopplingen 
mellan information från Windowsprogrammet Anteckningar till Tekla Structures gick 
till. Arbetssättet är7: 

1. Skapa en txt-fil med nödvändig data.  
För att filen ska kunna läsas av behövs tabbar mellan datan. Dessutom måste 
den sista kolumnen avslutas med ett mellanslag.  
Enklaste är att placera txt-filen i samma mapp som modellen man vill 
importera in datan till. Detta beror på att Tekla söker efter filen i denna mapp 
först. Spara filen som en dat-fil.   

2. Lägg till nödvändiga variabler till din Custom Component. 
Variabeln som ska läsas av en txt-fil skrivs: ”fVF(filename, key value of row, 
column number)”. Med detta menas att man skriver in fVF som en kodning, 
sedan txt-filens namn, numret på raden man vill läsa av och sist vilken 
kolumn.  

 

 

4.4 Beslut om utdata-fil 
Innan arbetet startades hade EAB kontaktat Tekla angående ihopkopplingen mellan 
Excel och Tekla Structures. Uppfattningen var då att denna ihop koppling var möjlig 
på samma sätt som mellan en txt-fil och Tekla Strucutres. Detta fungerade inte och 
beror troligen på att Tekla Structures inte kan importera Excel-filer på samma sätt 
som en dat-fil. Teklas support kontaktades för att bekräfta dessa uppgifter och de 
svarade: ”Vi har tyvärr inga färdiga enklare mallar att tillhandahålla och det finns inte 
direkt några givna svar på såna här saker”8.  

Baserat på detta svar och efter samråd med handledare på EAB bestämdes att 
utdata-filen till Tekla Structures kommer vara en txt-fil och låta Excel-programmet 
skapa denna txt-fil.  

                                                           

7 Tekla Structures (2007) “How to read data from a text file in Custom Components”, Tekla Software AB 

8 Holmberg Peter Software specialist 
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Efter detta beslut gjordes en test-txt.fil till Custom Componenten. Med detta 
undersöktes om det var möjligt att ändra egenskaperna hos fackverket med enbart 
hjälp utav txt-filen. Testet gick ut på att samla in de givna koordinaterna från 
fackverket och föra in i txt-filen och sedan ändra olika koordinater för att upptäcka 
förändringar i fackverket.  

 

Bild 10: Första testfilen med anteckningar. 

Resultatet var lyckat. Start- och slutkoordinater ändrades vilket resulterade i att 
fackverket i Custom Componenten förändrades. I samband med detta beslutades att 
lösningen var fortsättningsvis att använda en textfil. 

 

 

4.6 Makrots grundmodell 
Som nämnts i kapitel 4.2 behöver modellen täcka in de flesta olika storlekar som 
EAB hanterar. I samråd med konstruktörer på EAB bestämdes att modellens 
fackverk ska vara 40 m långt. Med ett sådant stort fackverk kommer makrot klara av 
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att konstruera de normala fackverken för EAB9. En vanlig konstruktion är en lätt 
hallbyggnad med en spännvidd mellan 15 och 25 m10. Vid alltför stora spännvidder 
finns stora risker med konstruktionen och feldimensionering kan ske11. Därför 
begränsas också vårt makro till maximalt 40 m, fackverk som är större än detta bör 
konstrueras manuellt av säkerhetskäl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

9 Davidsson Marcus, konstruktör 

10 Stålbyggnadsinstitutet (2008) ”Stålbyggnader”, Johansson Bernt Stockholm 

11  Persson L. C, Johansson C-J, (NR 4 2011), ”Takkonstruktioner med stora spännvidder=Högriskkonstruktioner”, 

Bygg Teknik 
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5.1 Makrobyggande 

5.1.1 Fler funktioner 
För att Custom Componenten skulle kunna användas behövdes det fler olika 
funktioner som var nödvändiga att ta med i txt-filen:  

 Användning av alla strävor 
När förminskning av grundmodellen sker, kommer inte alla strävor få plats 
eller behövas. Därför används en funktion i dialogrutan för variabler som heter 
”YES/NO”. Funktionen styr om varje del ska synas eller inte. I Custom 
Componenten valdes att koppla varje sträva till denna funktion där 
anteckningar anger en ”1” som synlig och ”0” som inte synlig. När en sträva 
inte syns betyder det att den inte finns och inte påverkar modellen.  
 

 
Bild 11: Kodning för användning av strävor.  

 Numrering av varje del 
Varje del i fackverket behöver vara unik. En koppling görs i dialogrutan för 
variabler där varje del kopplas samman med kolumnen ”Littra” i anteckningar. 
Detta gör att numreringen blir lika från beräkningsprogrammet som i Tekla.  
 

 
Bild 12: Kodning för numrering.  

 Typ av fackverk 
Eftersom EAB arbetar med primär- och sekundärfackverk används 
gruppnumrering. Varje fackverk får ett gruppprefix beroende på vad för typ det 
är.  En koppling görs som tidigare mellan delarna och anteckningar. 
 

 
Bild 13: Kodning för Assembly 

 Dubbla strävor 
I vissa fall kan ett fackverk ha dubbla strävor, som mittensträvor, mer än de 
yttre strävorna. Eftersom det ligger i Z-led är detta ett problem då 
beräkningsprogrammet inte behandlar detta plan. Då skulle dessa placeras i 
exakt samma plan. I samråd med EAB bestämdes det att göra dessa osynliga 
och att de får ritas in manuellt i efterhand.  

 Knutpunkter 
Beräkningsprogrammet placerar strävor som ska sitta i samma knutpunkt. 
Dessa strävor får då samma koordinat. Dessa strävor behövde flyttas isär i 
knutpunkterna för en praktisk lösning, se Bild 14. 
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Bild 14: Knutpunkt inte löst 
 

 
Bild 15: Knutpunkt löst 
 

Bild 15 ger ett exempel på en löst knutpunkt där strävorna inte längre har samma 
koordinat. Att de olika strävorna är kopplade tillsammans i hörnen beror på att 
svetsarna kan göra en svetsning istället för tre olika. Detta gerr ett bättre resultat och 
går dessutom snabbare. Ett snabbare arbete är för EAB alltid intressant då manuell 
svetsning har arbetskostnaden som den helt dominerande kostnaden12.  

                                                           

12 Weman K, (2007), ”Karlebo-serien Svetshandbok”, Liber AB, Stockholm  
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Bild 16: Knutpunkter med korrekt placering av strävor 

Bild 17 visar exempel på felplacerade strävor där en svetsare i fabriken istället för att 
göra en lång svetsning får göra tre korta vilket tar längre tid och är i vissa fall 
krångligare.  

 

Bild 17: Knutpunkter med tre svetsningar 

I en knutpunkt kan även olika profiler mötas vilket kan leda till ett problem då 
profilerna har olika tvärsnitt. Som exempel använder EAB oftast U-profiler 
tillsammans med KKR-profiler. Anledningen till blandade profiler är för att KKR har en 
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god styvhet i båda riktningarna13.  I en knutpunkt där en KKR-profil används klarar 
strävan mycket större tryckkraft. Genom att byta en väldigt belastad sträva till KKR-
profil behöver inte alla strävor i fackverket dimensioneras grövre14.  

 

Bild 18: Olika profiler i en knutpunkt 

 

5.1.2 Behandling av koordinater 
För att lösa funktionerna ”Dubbla strävor” och ”Knutpunkter” valdes det att bygga ett 
program i Excel.  Lösningen var att beräkningsprogrammet skapar en CSV-fil. Denna 
kopieras in i Excel-programmet. Programmet hanterar rådata och beräknar nya 
koordinater som skapas i ett nytt blad. Detta blad exporteras sedan in i anteckningar 
som sparas till en dat-fil i korrekt modellmapp.  

 

5.1.2.1 Dubbla strävor 
När olika strävor har exakt samma X- och Y-koordinater från beräkningsprogrammet 
betyder detta att de är dubbla strävor som ligger olika i Z-planet.  Excel-programmet 
kontrollerar alla strävor om någon sträva har exakt samma koordinater som någon 
annan. Finns det två med samma koordinater väljer Excel-programmet att göra en av 
dessa icke synliga för Tekla genom funktionen ”YES/NO”. Det som redovisas i bladet 
till anteckningar är då antingen en ”1” för synlig eller ”0” för icke synlig, se Bild 19. 

                                                           

13 Stålbyggnadsinstitutet  (2008)  ”Stålbyggnad”, Treiberg Tom reviderats av Nilber Magnus, Stockholm 

14 Lennartsson Tobias konstruktör 
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Bild 19: Dubbla strävor 

I exemplet bild 19 visar uppbyggnaden av programmet där rad 2 och 3 innehåller en 
0:a Siffrorna anger alltså att det rör sig om dubbla strävor som inte kommer att vara 
synliga i Tekla.  

Uppbyggnaden för formeln bygger på Excelfunktionen ”OM”. Det funktionen ”OM” gör 
är att returnera ett värde om ett givet påstående antingen är sant eller falskt. 
Programmets formel kontrollerar om någon sträva har en föregående eller 
framförliggande sträva med samma X- och Y-koordinat. Om någon av dessa delar X- 
och Y-koordinater så kommer ”OM” funktionen att skriva denna som ”0” och i andra 
fall skrivs den som en ”1”.  

Exempel 5.1. 

=OM(Ramanalys!D7=Ramanalys!D6;OM(Ramanalys!E7=Ramanalys!E6;OM(Raman
alys!F7=Ramanalys!F6;OM(Ramanalys!G7=Ramanalys!G6;0;1);1);1);1)  

I exempel 5.1 kontrolleras om koordinaterna i rad 7 om de skiljer sig från 
koordinaterna i rad 6. Formeln börjar kontrollera om koordinat D7 är lika D6. 
Stämmer detta fortsätter den och kontrollera om E7 är lika E6, för att sedan 
kontrollera om F7 och F6 samt G7 och G6 är lika. Är alla fyra exakt lika kommer 
formeln att skriva en ”0” och i alla andra fall blir det en ”1”a. Detta redovisas i en egen 
uträkningsflik.  

I Excel-programmets flik, anteckningar där allt resultat visas, kontrolleras dubbla 
strävor. För varje rad kontrolleras om föregående eller framförvarande rad har 
registrerat en ”0”.  

Exempel 5.2. 

=OM('Dubbla Strävor'!A7=1;OM('Dubbla Strävor'!B7=1;1;0);0) 

Exempel 5.2 visar hur ”anteckningsfliken” läser av om framförvarande har 
registrerats som synlig eller osynlig. Därefter kontrolleras om föregående också ska 
visas eller inte. Har någon fått en ”0”, det vill säga osynlig, kommer formeln skriva en 
”0” vilket leder till att strävan kommer att vara släckt.  

Detta medför en ytterliggare egenskap. I ett mindre fackverk används färre strävor. 

Detta gör att Excel-programmet får oanvända rader. Eftersom inga koordinater 
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registreras på dessa rader tolkar Excel detta som en ”0” vilket gör att ”OM” 

funktionen ser detta som två lika strävor.  

 

Bild 20: Bilden visar tomma rader som registreras som osynliga.  

 

5.1.2.2 Knutpunkter 
För att strävorna ska flyttas isär i knutpunkterna behövdes koordinaterna redigeras.   

 

Bild 21: Knutpunkter löst med siffror 

Excel-programmet är utformat så att sträva 1 och 3 flyttas i X-led beroende på 
tvärsnittet i sträva 2, se Bild 21. Sträva 2:s bredd divideras med 2 och denna summa 
subtraheras med sträva 1 och adderas med sträva 3 i X-led. I Y-led flyttas alla tre 
beroende på vilken av sträva 1 och 3 som har störst tvärsnitt. Detta på grund av att 
fackverket kan ha strävor med tjocka KKR-profiler som hade riskerat att hamna för 
lågt gentemot underramen. Alla tre strävor subtraheras med underramens bredd 
dividerat med 9, 9 blev valt utifrån flertal tester med olika profiler. De omräknade 
koordinaterna presenteras sedan i bladet som exporteras till anteckningar.   

 Sträva 1 i X-led: Ursprunglig koordinat+(-) halva sträva 2:s tvärsnitt.  
(Ursprungliga koordinaten adderas eller subtraheras beroende på om det är 
en höger- eller vänstersittande sträva). Se exempel 5.4 
 
Sträva 1 i Y-led: Ursprunglig koordinat - största tvärsnittet av 1 och 3 dividerat 
med 9. Se exempel 5.6 

 Sträva 2 i X-led: Alltid densamma i X-led.  
 
Sträva 2 i Y-led: Ändras på samma sätt som sträva 1 i Y-led 
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 Sträva 3 i X-led: Ändras på samma sätt som sträva 1 i X-led 
 
Sträva 3 i Y-led: Ändras på samma sätt som sträva 1 i Y-led.  

Exempel 5.3 

=LETARAD(C2;Balktabeller!A2:C140;3;0)    

Denna formel letar upp vilket tvärsnitt aktuell profil har i en flik där alla relevanta 
profiler och tvärsnitt, för EAB, är samlade. 

 

Bild 22: Exempel på tvärsnitt i balktabeller. 

Exempel 5.4 

=Ramanalys!D2-'Beräkning av Tvärsnitt'!D3/2 

Exempel 5.4 flyttar strävans koordinat i X-led beroende på tvärsnittet av sträva 2 som 
beräknas i exempel 5.3. 

Exempel 5.5 

=MAX(D2;D4) 

Exempel 5.5 är ett exempel där Excelprogrammet väljer det maximala tvärsnittet, 
som räknas i exempel 5.3, för de två olika profilerna i sträva 1 och 3. 

Exempel 5.6 

=Ramanalys!E2-'Beräkning av Tvärsnitt'!E3/9 

Exempel 5.6 flyttar upp strävans koordinat i Y-led med det maximala tvärsnittet av 
sträva 1 och 3 dividerat med 9. 
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5.1.3 Sammankoppling av strävor 
För att kunna behandla fackverket som koordinatsystem behövdes en 
sammankoppling av varje sträva till en punkt. Funktionen som användes heter ”Bind 
to plane” i Tekla Structures. För att kunna binda strävornas start- och slutpunkt till ett 
origo behövdes en specifik punkt. En fackverksfot valdes som origo eftersom den 
alltid ska finnas med i dessa fackverk. Strävornas start- och slutpunkter är då 
beroende av fackverksfoten och placeras med koordinater efter origo. 

  

Bild 23: Hur man binder en start/slutpunkt till ett specifikt plan.  

Varje start- och slutpunkt binds i X- och Y-plan. Detta görs på grund av att 
RamAnalys redovisar varje koordinatpunkt i X- och Y-led.  
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Bild 24: Knutpunkt med fackverksfoten (rosa i bilden).  

När punkterna binds väljs fackverksfotens centrumlinje i båda planen. I bild 24 visas 
hur en sträva är bunden till fackverksfoten i Y-led. Varje punkt har nu en X- och Y-
koordinat. Alla dessa samlas i ”Variables” och kan därefter kopplas samman med en 
dat-fil.  

 

Bild 25: Kopplingarna samlas i ”Variables”.  
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En fackverksfot ser ungefär likadan ut oavsett från vilken tillverkare fackverket 
kommer från15. De flesta är 200 mm höga, sitter 10 mm ner från överramen och fästs 
med M24 skruvar16, alltså behöver inte fackverksfoten svetsas fast.  

Funktionen foten fyller är att fackverket lyfts upp från pelaren som den ska vila mot. 
Detta gör att yttersträvor kan placeras längre ut mot överramens ytterkant, då de 
annars hade slagit emot pelaren.  

 

Bild 26: Exempel på fackverksfot. 

Förutom att binda alla strävor till fackverksfoten är över- och underramen bundna till 
en mittensträva i grundmodellen för att reglera bredden på fackverket. Detta görs för 
att när mittensträvorna byter profiler ändras bredden mellan över- och underramen i 
z-led, beroende om det väljs större eller mindre profiler. Är de inte bundna till 
strävans utsida blir det ett tomrum mellan strävorna och de vinkeljärn som utgör 
över- och underram. Strävan som är första till höger om mitten är vald då den alltid 
finns med i fackverk och är avgörande för bredden.  

På samma sätt binds yttersträvorna till utsidan av över- och underramen så att även 
de följer vid ändring av profiler i fackverket. 

                                                           

15 Lennartsson Tobias konstruktör 

16 Stålbyggnadsinstitutet (1988), ”Publikation 104 Pelartopp”, Treiberg Tom, Stockholm 
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5.1.4 ”Fitting” 
För att kunna få de L-formade yttersträvorna att passa mot överramen behöver de 
skäras mot överramens övre kant. Detta görs så att så stor yta av strävan som 
möjligt kan svetsas fast i överramen. Funktionen som gör detta i Tekla Structures 
heter ”Fitting”. Funktionen fungerar genom att hjälplinjer ritas upp efter hur strävan 
ska möta överramen sedan skär funktion av delen som är utanför hjälplinjen.  

Likt strävornas uppbyggnad med start- och slutpunkter har ett fitting-plan tre stycken 
bindpunkter. Fitting-planet är ett plan som visar hur yttersträvan ska skäras. Dessa 
behöver bindas på samma sätt mot ett origo så att detta plan följer övriga delar i 
fackverket. Punkterna binds med samma funktion som strävorna, ”Bind to plane” och 
samlas också under ”Variables” och kan därmed också kopplas samman med en 
dat-fil. 

  

 

Bild 27: Bindpunkter binds mot origo. 
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Bild 28: Svets och utformning av yttersträva. 

RamAnalys exporterar inga koordinater för fitting-planen därför behöver Excel-filen 
räkna ut koordinater. Fitting-planet blir beroende av överramens lutning så att 
yttersträvans fitting-plan får rätt passform mot överramen oavsett hur stort fackverket 
är. För att få detta att passa används likformiga trianglar för att beräkna vilken lutning 
fitting-planet ska ha, se Bild 29. 

 

Bild 29: Förklaring av likformiga trianglar 

A= Halva fackverkets längd 
B= Höjden mellan över- och underram vid fackverkets mitt. 
C= Fitting-planets längd, väljs till yttersträvans tvärsnitt multiplicerat med 2. 
D= Beräknas. 

Formeln blir: B/A = D/C  (B/A)*C = D. 
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Svaret D är hur mycket fitting-planet skall öka från sin startpunkt till sin slutpunkt. I 
Excel-programmet läggs yttersträvans koordinat från RamAnalys ihop med denna 
höjd för att få rätt Y-koordinat. I X-led läggs yttersträvan givna koordinat ihop med 
vald längd av fitting-planet. 

Exempel 5.7 

=Anteckningar!F42-'Beräkning av Tvärsnitt'!D42*2 

Exempel 5.7 beräknar där fitting-planet ska sluta. I Excel-programmet är det inställt 
på att alla fitting-plan ska vara dubbla yttersträvans tvärsnitt. 

Exempel 5.8 

=Anteckningar!F46-Anteckningar!D46-Anteckningar!I46 

Exempel 5.8 beräknar A, halva fackverkets längd.  

Exempel 5.9 

=Anteckningar!J46-Anteckningar!G46 

Exempel 5.9 beräknar B, höjden mellan över- och underram vid fackverkets mitt. 

Exempel 5.10 

=D2-B2 

Exempel 5.10 redovisar C, längden på fitting-planet.  

Exempel 5.11 

=(G2/F2)*H2+Anteckningar!G42 

Exempel 5.11 beräknar D, höjden mellan fitting-planet startkoordinat och 
underramen, adderat med yttersträvans slutkoordinat. 

 

5.1.5 Behandling till anteckningar 
Som nämndes i kapitel 4.3 ”Utdata-fil i Anteckningar” måste sista kolumnen i varje 
rad avslutad med mellanslag. För smidig hantering av makrot behövdes detta ske 
automatiskt i Excel. Dock hanterar inte Excel vanliga mellanslag i cellerna utan 
tecken. Funktionen som löser detta är:  

Exempel 5.12 

=Ramanalys!I47&" " 

Exemplet visar en cell som avslutats med ett mellanslag genom att &” ” har lagts till.  

På detta sätt behöver aldrig användaren göra mellanslag i antecknings-filen.  
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5.2 Utveckling av makro 

5.2.1 Testkörning av Custom Component 
Vid första testkörningen av makrot användes dels ursprungsfackverket samt ett nytt 
mindre fackverk. Modellen ritades upp och passade överlag bra jämfört med DWG-
filen. Dock passade det mindre fackverket sämre mot sin DWG-fil. Främsta 
anledningen var att under utvecklingsarbetet har det stora fackverket legat till grund 
för modellen. 

De primära felen var: 

 Yttersträvorna placerades fel jämfört mot övriga delar i fackverket, 

 Fittingen följde inte överramen. 

 Överramen för kort mot DWG-fil. 

 Underramen både för kort och felplacerad i Y-led. 

 Knutpunkter i överramen fick samma slutpunkt. 

 Knutpunkter i underramen blev placerade fel när andra profiler valdes. 
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5.2.2 Yttersträvor felplacerade  
Koordinaten för slutpunkten hos yttersträvorna behövde ändras i både X- och Y-led. 

 

Bild 30: Yttersträvorna går långt över överramen. 

Bild 30 visar felplacerad yttersträva med en gulmarkering. Yttersträvan ska sluta vid 
den rödmarkerade linjen.   

I X-led flyttades insättningspunkten med sitt egna tvärsnitt. I Y-led flyttades punkten 
med halva överramens tvärsnitt utan överramens fläns och radie. Detta för att 
yttersträvan annars skulle hamna i överramens fläns. Denna lösning användes på 
båda sidor av fackverket mot överramen. 

Exempel 6.1 

=Ramanalys!F42-'Beräkning av Tvärsnitt'!D42 

Exempel 6.1 visar hur X-koordinaten flyttas med sitt egna tvärsnitt. 

Exempel 6.2 

=G46+'Beräkning av Tvärsnitt'!D46/2-'Beräkning av Tvärsnitt'!F46-'Beräkning av 
Tvärsnitt'!G46 

Exempel 6.2 visar hur Y-koordinaten flyttas med halva överramens tvärsnitt utan 
överramens fläns och radie. 
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I underramen var koordinaterna fel i X-led. 

 

Bild 31: Knutpunkter har samma startpunkter. 

I X-led flyttades yttersträvan in med sitt halva tvärsnitt för att montörer ska kunna 
fästa yttersträvan mot underramen. 

Exempel 6.3 

=Ramanalys!D42+'Beräkning av Tvärsnitt'!D42/2 

Exempel 6.3 visar justeringen av yttersträvans X-koordinat. 

 

5.2.2.1 ”Fitting” följde inte överram 
Fitting-planets beräkningar var beroende av yttersträvornas koordinater så när 
yttersträvorna fick rätt koordinater följde fitting-planen med till rätt plan.  
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5.2.1.2 Överram för kort mot DWG-fil  
På varje fackverk finns ett utskjut i överramen. Detta görs av praktiska skäl och bär 
inga laster utan är gjort för att man enkelt ska kunna svetsa runt fackverksfoten och 
dessutom kan överliggande takplåt fästas i utskjutet.  

Utskjutet beräknas från var fackverksfoten är placerad och för att makrot ska kunna 
rita upp fackverket med rätt utskjut, är allt som är placerat till höger om 
fackverksfoten, tvunget att förskjutas med samma längd som utskjutet. Detta löses 
automatiskt i Excel-programmet där standard längden är 60 mm, dock kan 
användaren välja en egen längd17.  

 

Bild 32: Användaren kan själv förlänga överramen.  

 

Bild 33: Aktuellt värde på förlängningen av överramen. 

 

Väljer inte användaren någon egen längd blir förskjutningen automatiskt 60mm. 
Excel-programmet kontrollerar detta med formeln i exempel 6.4. 

Exempel 6.4 

=OM('Egna ändringar'!B9=0;60;'Egna ändringar'!B9) 

Funktionen väljer 60 mm om det inte finns något inmatat värde. 

Exempel 6.5 

=Ramanalys!F3+'Underram & Överram'!B9 

Detta är ett exempel på när en slutkoordinat blir förskjutet med aktuellt värde på 
förlängningen. Denna formel finns med i alla start- och slutkoordinater i X-led. 

                                                           

17 Lennartsson Tobias konstruktör 
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5.2.1.3 Underram för kort och felplacerad i Y-led  
 

När RamAnalys beräknar placeras underramen och yttersträvan i samma knutpunkt. 

Yttersträvan har blivit omplacerad enligt 5.2.2, däremot måste underramen förlängas 

då sista strävans (närmast yttersträvan) startpunkt placeras utanför yttersträvan.  

 

Bild 34: Näst sista strävan placeras utanför yttersträvan.  

Detta gäller oftast vid större fackverk så att om denna sträva existerar föreslår Excel-
programmet en passande längd. Excel-programmet kontrollerar först om strävan ska 
placeras utanför yttersträvan. Om detta är fallet väljer programmet att förlänga 
underramen med 3,5 gånger sitt egna tvärsnitt. Om det inte ska placeras en sträva 
på utsidan kommer den istället förlängas med 2,5 gånger sitt egna tvärsnitt. Vill 
användaren använda en annan längd finns möjlighet att själv ange detta. 
I Y-led ändrades insättningspunkten så att underramen höjdes med ett halvt tvärsnitt.  
Detta medförde att alla knutpunkter i underramen behövde automatiskt flyttas i Y-led 
med underramens tvärsnitt. 

 

Bild 35: Användaren kan själv förlänga utskjut i underram.  



34 

 

 

Bild 36: Aktuellt värde på utskjut i underramen. 

Exempel 6.6 

=OM(Anteckningar!H21=1&" ";3,5*'Beräkning av Tvärsnitt'!D48;'Beräkning av 
Tvärsnitt'!D48*2,5) 

Här kontrollerar programmet om fackverket ska ha en sträva placerad utanför 
yttersträva. Är så fallet förlängs underramen med sitt tvärsnitt tre gånger.  

Exempel 6.7 

=OM('Egna ändringar'!B3=0;'Underram & Överram'!A3;'Egna ändringar'!B3) 

Formeln i exempel 6.7 kontrollerar om användaren har valt ett eget värde för 
förlängning av underram. 

Exempel 6.8 

=Ramanalys!D48-'Underram & Överram'!C3+'Underram & Överram'!B9 

Exempel 6.8 visar hur underramens startpunkt flyttas beroende på hur mycket 
underramen ska förlängas. Dessutom är underramen förskjuten med värdet som 
beräknas i exempel 6.4. 
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Anledningen till att en förlängning av underram är nödvändig är att denna knutpunkt 
blir utsatt för stora laster, där av är det vanligtvis dubbla L-strävor som yttersträvor 18. 
Därför behöver det finnas större plats för svetsen. Förlängs underramen inte hamnar 
den sista stående strävan ”i vägen”. För att allt för många anhopningar av svetsar 
ska undvikas19.  I bild 37 syns det hur den sista strävan placeras utanför 
yttersträvorna i underramen. Detta görs för att en större svetsning nu kan ske i 
underramen mot både de två strävorna och yttersträvorna. Den sista innersträvan 
kan placeras såhär på grund av att den har lite kraft och kan flyttas utan att 
excentriciteten i knutpunkten påverkas nämnvärt.  

 

 

Bild 37: Underram med korrekt förskjutning.  

 

 

 

 

 

                                                           

18 Lennartsson Tobias konstruktör 

19 Weman K, (2007), ”Karlebo-serien Svetshandbok”, Liber AB, Stockholm 
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5.2.1.4 Knutpunkter i överram fick samma 

slutpunkt 
När knutpunkterna i underramen löstes valdes insättningspunkterna så att de 
passade där, detta medförde att knutpunkterna i överramen blev fel. 

 

Bild 38: Strävorna har samma slutkoordinat.  

Lösningen var att flytta ut båda slutpunkterna med sitt egna tvärsnitt. Detta gäller 
endast när två strävor möts. Dessutom behövdes alla stävor flyttas i Y-led för att 
hamna så nära flänsen som möjligt.  

Exempel 6.9 

=Ramanalys!F4-'Beräkning av Tvärsnitt'!D4+'Underram & Överram'!B9 

Exempel 6.9 visar hur en sträva flyttas i X-led beroende av sitt egna tvärsnitt samt 
förskjutningen av överramen enligt exempel 6.4. 

Exempel 6.10 

=Ramanalys!G4+'Beräkning av Tvärsnitt'!D46/2-'Beräkning av Tvärsnitt'!F46-
'Beräkning av Tvärsnitt'!G46/2 
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Exempel 10 beskriver hur samtliga strävor flyttas i Y-led. Strävornas slutkoordinater 
är placerade i mitten av överramen. För att höja dessa adderas halva överramens 
tvärsnitt. Efter det subtraheras flänsen och halva radien på överramen.  

 

 

Bild 39: Rättplacerade stävor i överramen 
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5.2.2 Ny testkörning av Custom Component 
Vid andra testkörningen av makrot var resultatet bra. Den uppritade modellen stämde 
bra överens med DWG-filen. Även här testades två fackverk och denna gång stämde 
båda. 

 

Bild 40: Testkörning 2 mot litet fackverk med DWG-fil i bakgrunden. 

 

Bild 41: Förstoring av bild 40. 

Som bilderna visar stämmer fackverket överrens med DWG-filen, både strävor samt 
över- och underram följer DWG-filens linjer.  
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5.2.2.1 Förenkling av fackverksbyggande 
För att kunna enkelt och snabbt låta makrot rita upp flera fackverk i samma projekt 
ändrades inläsningen av dat-filen. Detta gjordes i ”Variables” i Tekla Structures. 
Istället för att varje variabel ska läsa in specifik dat-fil kan istället de ändras så att alla 
läser efter en ny variabel som regleras efter namngivelse. Denna variabel kan enkelt 
ändra namn, som användaren kan byta själv efter vilken fil som ska läsas. Detta 
möjliggör att Tekla Structures kan rita upp flera olika fackverk med olika namn.  Vilket 
i sin tur betyder att det kan finnas olika dat-filer i modellmappen med olika 
koordinater och Tekla Structures kan enkelt rita upp dessa i samma projekt. 

  

Bild 42: Hur ett av två fackverk ändras. 

Funktionen är dessutom gjord så att användaren kan dubbelklicka på ett fackverk 
som ska ändras. Det enda som behöver göras är att skriva filnamnet på det sökta 
fackverket. 
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5.2.3 Distans vid nocken 
När överramen tillverkas är den plan. För att få den lutning i nocken som önskas, 
skärs en triangelformad bit bort i mitten i nederkant. När biten är borttagen kan den 
enkelt böjas och få sin rätta vinkel. När överramen sedan svetsas ihop används ett 
stöd, så kallat rotstöd. Detta stöd liknar en kloss och är oftast av U-profil.  

 

Bild 43: Ihop svetsad nock med stöd 

Som bild 43 visar har en bit av överramen blivit utskuren. Sedan böjdes överramen 
och med hjälp av stödet kunde överramen enkelt svetsas ihop med rätt lutning20. 
Denna teknik används alltid i överramar som ska böjas.  

I samråd med EAB konstaterades att denna ”kloss” eller ”knap” som den kallas, alltid 
skulle finnas med i fackverken. Längden på ”knapen” varierar med vilken UPN profil 
”knapen” ska ha.  

De olika profiler och längder som används är: 

 UPN50 – L=110 mm 

 UPN65 – L=120 mm 

 UPN80 – L =120 mm 

                                                           

20 Valfridsson Bertil produktionsansvarig 
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Detta lades till i Excel-programmet så att makrot alltid hade en distans inritad. Den är 
styrd av överramens mittkoordinater men placerad 10 mm under överkanten. Profilen 
väljs beroende på vilken bredd det är mellan överramens två balkar.  

Distansens längd är beroende på vilken U-profil den har och Excel-programmet väljer 
därför längd beroende på profil.  

 

Bild 44: I denna flik beräknas ”Knap”.  

Exempel 6.10 

=LETARAD(Anteckningar!C2;Balktabeller!A1:B140;2;0) 

I exempel 6.10 visas hur Excel-programmet letar upp tvärsnittets höjd på första högra 
strävan. Detta för att ”knapen” ska ha samma tvärsnitt.  

Exempel 6.11 

=LETARAD(Anteckningar!C56;Balktabeller!A1:C140;3;0) 

Exempel 6.11 tar fram ”knapens” bredd.  

Exempel 6.12 

=OM(Anteckningar!C56="UPN80";120;OM(Anteckningar!C56="UPN65";120;OM(Ant
eckningar!C56="UPN50";110;"Profil saknas"))) 

Exempel 6.12 kontrollerar vilken UPN profil som används och detta genererar vilken 
höjd ”knapen” ska ha. Om en annan profil skulle väljas än de programmerade 
kommer funktionen skriva ”Profil saknas”.  

Exempel 6.13 

=J46-10+'Beräkning av Tvärsnitt'!D46/2 

Exempel 6.13 redovisar var ”knapen” ska fästas i överramen. Koordinaten tas fram 
genom överramens mittkoordinat subtraherat med 10 mm och adderas med halva 
överramens tvärsnitt.  

Exempel 6.14 

=G56-'Fackverksfot & Knap'!B7 

Exemplet visar slutkoordinaten för ”knapen”. Alltså startkoordinaten subtraherat med 
sin längd.  

Detta har medfört att strävorna närmst mitten krockar med distansen. Därför har de 
blivit redigerade att flyttas ut distansens halva tvärsnitt.  

Exempel 6.15 
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=Ramanalys!F2+'Beräkning av Tvärsnitt'!D2+'Underram & 
Överram'!B9+'Fackverksfot & Knap'!D7/2 

Exemplet visar hur den högra strävan flyttas ut med sitt egna tvärsnitt, förskjutningen 
och halva ”knapens” bredd.  

 

Bild 45: Redigering av nock där strävor är rätt placerade. 
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5.3 Modifiering av makro 

5.3.1 Testkörning av osymmetriskt fackverk 
Tidigare testkörningar har varit på symmetriska fackverk. Med detta menas att det 
har varit lika många strävor på vardera sida om mitten samt att överramens start- och 
slutkoordinater har legat på samma höjd. Detta tillhör det normala men det finns även 
osymmetriska fackverk. Med osymmetriska fackverk menas det att det kan vara olika 
antal strävor från höger till vänster, vardera sida kan vara olika lång och överramens 
start- och slutkoordinater kan finnas på olika höjder. 

 

Bild 46: En ritning på ett osymmetriskt fackverk 

Som bild 46 visar så ligger punkt B högre än punkt A. Dessutom har den högra sidan 
av fackverket fler strävor än den vänstra sidan.  

För att kontrollera hur Custom Componenten hanterar dessa fackverk utfördes ett 
nytt test med två osymmetriska fackverk. Dessa kallas fackverk 1 och 2. Skillnaden 
på dessa två var: 

 Fackverk 1:s punkt B låg under punkt A 
Fackverk 2:s punkt B låg över punkt A 

 Fackverk 1 är kortare än fackverk 2. 

 Fackverk 1 har färre strävor 

Resultatet av testerna var bra förutom en detalj. Custom Componenten klarade av att 
rita upp ett osymmetriskt fackverk oberoende på strävantal samt längder. Det som 
inte fungerade var överramens högra koordinater. 

I fackverk 1 hamnade överramens främre balk för högt, se Bild 47. Detta medförde 
även att fitting-planet och fackverksfoten följde med och placerades för högt.  
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Bild 47: Fackverk 1 där överramen är för högt placerad. 

Fackverk 2 gjorde istället tvärtom. Överramens bakre balk placerades för lågt istället. 
Dock flyttades inte fitting-planet med eller fackverksfoten som är styrd av den främre 
balken.  

 

Bild 48: Fackverk 2:s överram felplacerad.  

5.3.2 Lösning till osymmetriskt fackverk 

För bästa hjälp kontaktades Tekla Structures support. De trodde att problemet 
berodde på ett rotationsfel. Överramen testades att roteras om utan framgång. 
Genom tester visade det sig att punkt A är tvunget att ligga över punkt B enligt bild 
48. Testerna visade också att balken som placerades fel i punkt B hamnade rätt när 
det fick motsvarande värde negativt. Eftersom det var den främre balken i fackverk 1 
och den bakre balken i fackverk 2 innebär detta att om makrot ska kunna behandla 
båda fackverken måste det bestämmas om punkt A ska vara under eller över punkt 
B.  

I samråd med EAB valdes att insättningspunkten (punkt A) alltid ska ligga över eller i 
samma nivå som punkt B. Detta kräver att konstruktörerna ritar in punkt A som den 
högsta punkten. Tack vare detta beslut kunde Excel-programmet modifieras efter 
detta.  
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5.4 RamAnalys 

5.4.1 Data från RamAnalys 
I RamAnalys beräknas alla koordinater för fackverket. Hur detta beräknas och utförs 
tas inte upp i denna rapport, då det inte ingår i själva makrobyggandet.  
Tillsammans med utvecklare på Strusoft konstaterades att Excel-programmet ska 
importera data från RamAnalys. RamAnalys kan inte exportera en xls-fil21 (Excel-fil) 
utan istället valdes en CSV-fil (comma seperated values). 

 

5.4.2 CSV-fil 
CSV-fil är en väldigt enkel fil där användaren inte kan byta teckensnitt eller göra 
förändringar som vanliga användare är vana med i Word. Detta är för att CSV-filer 
används främst vid programmering. Skulle användaren använda sig av olika 
teckensnitt är det inte alls säkert att alla program skulle klara av att läsa 
informationen i filen, därför används vanligtvis opartiska filer och istället kan program 
som används vid just programmering satsa på att tillåta dessa filer läsas av22. I 
västvärlden används ofta program som Office paketet, men inte ens dessa olika 
teckensnitt som finns kan användas mellan olika program.   

 

 

 

 

 
 

 

                                                           

21 Argerus John, systemutvecklare  

22 Common Format and MIME Type for Comma-Separated Values (CSV) Files, 
http://www.ietf.org/rfc/rfc4180.txt ,( 2013-04-16) 
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5.4.3 Struktur i CSV-fil 
För att enkelt kunna kopiera utdata från RamAnalys var det viktigt att utformningen 
på CSV-filen alltid skulle vara densamma. Därför utformades en CSV-fil av Strusoft 
anpassad efter makrots behov. Strukturbehovet var: 

 Ett littra 

 Profil 

 Startkoordinat X 

 Startkoordinat Y 

 Slutkoordinat X 

 Slutkoordinat Y 

 Mittenkoordinat X 

 Mittenkoordinat Y 

Ett exempel från Strusoft var: 

 

Bild 49: Utdrag av CSV-fil från Strusoft 

Den kompakta informationen kopieras direkt in Excel-programmet som läser ”;” som 
en tabb och på så sätt får all information en egen cell.  
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5.5 Slutgiltig testkörning 

5.5.1 Förutsättningar 
I den slutgiltiga testkörningen användes fem olika fackverk, tre symmetriska och två 
osymmetriska. Ett av fackverken redovisas i bild 50 och de fyra övriga redovisas som 
bilaga 2. De fel som uppstod enligt 5.3.1 var åtgärdade i alla fackverken.  

 

Bild 50: Bild på symmetriskt fackverk, 24 meter. 

 

5.5.2 Tidsjämförelse 
En studie gjordes för att jämföra makrots hastighet mot den traditionella 
modelleringstekniken.  

Förutsättningar: 

 Fackverkets längd: 40 meter. 

 Antal strävor: 40 stycken exklusive yttersträvor. 

 Symmetriskt fackverk. 

 Fackverksfötter och knap inkluderade. 

 Olika profiler i fackverket. 

Testet av makrot genomfördes på 70 sekunder. Testet startades från mottagande av 
rådata ifrån RamAnalys och slutade när färdigt uppmodellerat fackverk fanns i Tekla 
Structures. 

Det traditionella testet gjordes av en erfaren konstruktör på EAB23. Denna person 
modellerade samma fackverk med traditionell metod där fackverket modellerades 
efter en DWG-fil. Detta arbete tog 9 minuter. Detta betyder att makrot var 7 minuter 
och 50 sekunder snabbare, tiden reducerades med är 87 %. 

                                                           

23 Marcus Davidsson konstruktör EAB. Test utfört 2013-05-07. 
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5.5.3 Skillnad i överram 
Testerna visade att det fanns ett litet avstånd mellan strävorna i överramen. 

Knutpunkterna mellan mittensträvorna har blivit flyttade i X-led enligt kapitel 5.2.1.4. 

Dock är inte detta tillräckligt för att strävorna ska ligga exakt mot varandra. Efter 

analyser av de olika testade fackverken konstaterades att största avståndet 

uppmättes till 34 mm.  

Testerna konstaterade även att det var väldigt olika för varje fackverk så att 

programmera en beräkning i Excel gick inte. Då det största avståndet var så pass 

litet kunde detta bortses eftersom en enkel korrigering kommer ske vid tillverkningen. 
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6 Resultat 
Syftet var att optimera modellering av fackverk på EAB. Detta har uppnåtts genom att 
vi har skapat ett makro. Makrots funktion är att automatiskt läsa av information från 
Strusoft RamAnalys och sedan omvandla data så att Tekla Structures kan modellera 
upp ett fackverk efter givna koordinater. 

Det skapade makrot kan med hjälp av ett Excel-program automatiskt läsa av data 
från RamAnalys och modellera upp det beräknade fackverket i Tekla Structures.  
Funktioner hos makrot redovisas i tabell1. 

Tabell 1: Funktioner i makrot 

Uppfylld funktion Ja Nej 

Läsa data från RamAnalys X   

Automatiskt modellera i Tekla 
Structures X   

Littra överensstämma med svetslista X   

Överensstämma med DWG-fil X   

Hantera olika profiler i samma fackverk X   

Hantera dubbla strävor i fackverket   X 

Modellera symmetriska fackverk X   

Modellera osymmetriska fackverk   X 

Inkludera fackverksfot och knap X   

 

Det skapade makrot kan med hjälp av Excel-programmet automatiskt läsa av data 
från RamAnalys, genom att använda en CSV-fil. Excel-programmet hanterar och 
beräknar koordinater från CSV-filen som sedan kan exporteras via en antecknings-fil 
till Tekla Structures som automatiskt modellerar upp fackverket. I bilaga 3 redovisas 
tillvägagångssättet för denna process. 

Littran i fackverket kan ställas in efter användarens önskemål och går att få exakt 
som svetslistan. Ett flertal jämförelser har gjorts mot olika fackverks DWG-filer för att 
se hur de överensstämmer. Dessa tester har varit lyckade och resultatet har stämt 
överrens med ritningarna vilket bekräftar att makrot fungerar. 

Makrot kan hantera olika profiler i samma fackverk och fortfarande placeras strävor 
korrekt i knutpunkter. Dubbla strävor har valts att placeras ut för hand då inte 
RamAnalys hanterar dubbla lager. Det är därför viktigt att användaren går igenom 
fackverket för uppenbart fel om en sträva saknas.   

Grundmodellen var byggd efter ett symmetriskt fackverk och därför var modellering 
av dessa oproblematiska. Dock kan inte makrot modellera alla sorters olika 
osymmetriska fackverk utan kräver viss justering av konstruktören. Dessa justeringar 
måste utföras i RamAnalys. 

Önskemål från EAB att fackverksfot och knap alltid finns med i makrot är uppfyllt och 
storlek samt placering ändras automatiskt efter fackverkets storlek. 
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Testerna av makrot är utfört på fackverk mellan 10 meter och 40 meter. Makrot är 
gjort för maximalt 40 strävor exklusive yttersträvor, över- och underram.  

Som begränsning av arbetet valdes 40 meter långt fackverk med 40 stycken 
mittensträvor. 

I och med den automatiska modelleringen begränsas risker för mänskliga misstag så 
som att modellera fel mot DWG-filen. Den automatiska modelleringen har gjort att 
tiden för att modellera ett fackverk som är 40 meter långt och som har 40 st 
mittsträvor totalt tar ca 70 sekunder, vilket innebär en tidsreducering i jämförelse med 
traditionell tillvägagångsätt på ca 87%.  
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7 Slutsatser 
Makrots främsta egenskap är att den på ett snabbt och enkelt sätt kan modellera upp 
ett sadelfackverk. Tiden det tar att rita upp ett 40 meter sadelfackverk med hjälp av 
vårt makro är cirka 70 sekunder vilket skall jämföras med den tid det tog för en 
konstruktör på EAB att modellera fackverket på vanligt sätt,som tog 9 minuter. 
Makrot innebär en enorm tidsbesparing i projekteringen. Detta kan tänkas vara 
ganska lite då 8 minuter inte är så mycket. Men i en stor stålhall med många olika 
sadelfackverk kommer detta att kunna spara timmar vid projekteringen. Även för en 
ny användare av makrot är användningen enkel då en manual har upprättats med 
genomgång av alla steg. Se bilaga 4. Förenklingen och tidsbesparingen har varit 
huvudsyftet med arbetet med makrot. Vi anser att produkten väl fyller upp våra 
förväntningar eftersom att vi inte tror det är möjligt att modellera upp ett fackverk 
snabbare än vad vårt makro gör på grund utav att det krävs att Excel beräknar rådata 
från RamAnalys.  

Vid arbetets start ville EAB kunna sammanlänka strävors numrering mellan 
RamAnalys och Tekla Structures. Detta sker nu automatiskt men en ytterligare fördel 
är att användaren själv kan litterera.  

Som vi har nämnt i rapporten så har makrot testats på sadelfackverk som är mellan 
10 – 40 meter. Vi anser att makrots kapacitet ligger mellan 15 – 40 meter. Främsta 
anledningen att vi inte vill att makrot används vid 10 meter är att det finns väldigt få 
antal strävor, vilket kan bli problem. Används makrot vid denna längd 
rekommenderas det starkt att man jämför mot en DWG-fil. Grundmodellen vi byggde 
var gjord på ett sadelfackverk som var 40 meter långt. Därför bör användaren 
undvika att modellera upp större fackverk, dels på grund utav begränsat antal strävor 
och att längre sadelfackverk är ofta väldigt speciella och skiljer sig mot vanliga 
sadelfackverk.  

Vad användaren ska tänka på vid hantering av makrot är att vid dubbla strävor 
kommer makrot att göra dessa osynliga, se kap 5.2.1. Detta innebär att användaren 
själv får modellera dessa två strävor i sadelfackverket. Dessutom vill vi framhäva att 
osymmetriska fackverk kan vara ett problem. Makrot kan modellera osymmetriska 
fackverk men konstruktören måste då komma ihåg att insättningspunkten ligger över 
eller i samma nivå som motsvarande hörn. Uppfylls detta kan makrot modellera alla 
osymmetriska sadelfackverk både i längd och bredd.  

Vid testerna av makrot upptäcktes det att strävorna i överramen inte låg dikt mot 
varandra. Detta problem ligger i att modellen kan zoomas in i 3D vy så att det ser ut 
att vara stora avstånd. Vid uppmätning var det största avståndet 34 mm. Detta 
avstånd är så pass litet att montörer vid svetsning kan justera detta manuellt. Vi har 
valt att bortse från detta problem då det skulle tillföra större problem vid val av olika 
profiler.  

Makrot är som nämnt skapat för sadelfackverk men vill användaren i framtiden bygga 
på makrot för att behandla fler sorters fackverk är detta ingen svårighet. Ett omvänt 
sadelfackverk skulle vårt makro kunna behandla med vissa korrigeringar i 
beräkningarna i Excel. För att förenkla detta har instruktioner lämnats i Excel-
programmet om hur användaren ska gå till väga.  
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Då vårt arbete bygger på rådata från RamAnalys har kontakt funnits med utvecklare 
på Strusoft. Från deras sida har det varit positivt att automatisera behandlingen från 
deras program. Detta kommer Strusoft tillsammans med EAB fortsätta utveckla.  

Vi tycker att detta är ett steg i rätt riktning. Makrot fungerar som det ska och 
användaren sparar mycket tid. Projektören skapar fackverken på kortare tid och kan 
då lägga större del av sin projekttid på andra delar. Vårt arbete visar att det går att 
skapa makron som automatiskt modellerar lika bra resultat som vid manuell 
modellering, när de jämförs mot en DWG-fil. Detta innebär givetvis att andra 
konstruktioner också kan automatiseras med hjälp av makron. På samma sätt som 
vid all projektering krävs noggranna kontroller efter modellering eftersom branschen 
kräver felfria resultat. Makrot vi skapat kräver givetvis kontroller men det kräver inte 
utförligare kontroller än vid vanlig projektering.   
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Bilagor 

Bilaga 1: Organisationsschema 

 

 

Organisationsschema tagen från EAB:S interna nät.  
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Bilaga 2: Slutgiltiga tester 

 

 

 

Osymmetriskt fackverk 27 meter långt. 

 

 

 

 

 

Symmetriskt fackverk 10 meter långt. 
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Symmetriskt fackverk 32 meter långt. 

 

 

 

 

Osymmetriskt fackverk 19 meter långt. 
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Bilaga 3: Excel-programmet 

Flik 1: Framsida 

Fackverksmakro   

    
 

 
 

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

RAMANALYS 

 

 

ANTECKNINGAR 

 

 

EGNA ÄNDRINGAR 

 

 

HJÄLP 
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Flik 2: RamAnalys 
0 Littra Profil StartX StartY SlutX SlutY MittenX MittenY Hjälplittra 

1 21 UPN50 9923 702 9000 562   H1 

2 22 UPN50 9923 702 9998 499   H2 

3 23 UPN50 9922 702 10996 437   H3 

4 24 UPN50 11927 702 10996 437   H4 

5 25 UPN50 11927 702 11994 375   H5 

6 26 UPN50 11927 702 12992 312   H6 

7 27 UPN50 13931 702 12992 312   H7 

8 28 UPN50 13931 702 13990 250   H8 

9 29 UPN50 13931 702 14988 188   H9 

10 30 UPN50 15935 702 14988 188   H10 

11 31 UPN50 15935 702 15986 126   H11 

12 32 UPN50 15935 702 16984 63   H12 

13 33 UPN50 17438 702 16984 63   H13 

14 34 UPN50 17438 702 17983 1   H14 

15 35 UPN50 18133 702 17983 1   H15 

16         H16 

17         H17 

18         H18 

19                 H19 

20                 H20 

21 8 UPN50 8077 702 9000 562   V1 

22 9 UPN50 8077 702 8002 499   V2 

23 10 UPN50 8077 702 7004 437   V3 

24 11 UPN50 6073 702 7004 437   V4 

25 12 UPN50 6073 702 6006 375   V5 

26 13 UPN50 6073 702 5008 312   V6 

27 14 UPN50 4069 702 5008 312   V7 

28 15 UPN50 4069 702 4010 250   V8 

29 16 UPN50 4069 702 3012 188   V9 

30 17 UPN50 2065 702 3012 188   V10 
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31 18 UPN50 2065 702 2014 126   V11 

32 19 UPN50 2065 702 1016 63   V12 

33 20 UPN50 951 702 1016 63   V13 

34         V14 

35         V15 

36         V16 

37         V17 

38         V18 

39                V19 

40                V20 

41 6 L70*7 18133 702 19000 62     HL1 

42 6 L70*7 18133 702 19000 62     HL2 

43 7 L70*7 951 702 0 0     VL1 

44 7 L70*7 951 702 0 0     VL2 

45 1 L90*9 0 0 19000 62 9000 562 FÖR 

46 1 L90*9 0 0 19000 62 9000 562 BÖR 

47 5 L80*8 951 702 18133 702     UR1 

48 5 L80*8 951 702 18133 702     UR2 
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Flik 3: Anteckningar 
 

0 Littra Profil StartX StartY SlutX SlutY Yes/No Mitten X Mitten Y 

1 H21 UPN50 9964 658 9117 593 1    

2 H22 UPN50 9983 658 10058 530 1    

3 H23 UPN50 10001 658 11018 468 1    

4 H24 UPN50 11968 658 11094 468 1    

5 H25 UPN50 11987 658 12054 406 1    

6 H26 UPN50 12006 658 13014 343 1    

7 H27 UPN50 13972 658 13090 343 1    

8 H28 UPN50 13991 658 14050 281 1    

9 H29 UPN50 14010 658 15010 219 1    

10 H30 UPN50 15976 658 15086 219 1    

11 H31 UPN50 15995 658 16046 157 1    

12 H32 UPN50 16014 658 17006 94 1    

13 H33 UPN50 17479 658 17082 94 1    

14 H34 UPN50 17498 658 18043 32 1    

15 H35 UPN50 18212 658 18005 32 1    

16 H 0 44 -44 93 31 0    

17 H 0 60 -44 60 31 0    

18 H 0 77 -44 27 31 0    

19 H 0 60 -40 60 31 0    

20 H 0 220 -40 60 31 0    

21 V8 UPN50 8156 658 9003 593 1    

22 V9 UPN50 8137 658 8062 530 1    

23 V10 UPN50 8118 658 7102 468 1    

24 V11 UPN50 6152 658 7026 468 1    

25 V12 UPN50 6133 658 6066 406 1    

26 V13 UPN50 6114 658 5106 343 1    

27 V14 UPN50 4148 658 5030 343 1    

28 V15 UPN50 4129 658 4070 281 1    

29 V16 UPN50 4110 658 3110 219 1    
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30 V17 UPN50 2144 658 3034 219 1    

31 V18 UPN50 2125 658 2074 157 1    

32 V19 UPN50 2106 658 1114 94 1    

33 V20 UPN50 1028 658 1038 94 1    

34 V 0 60 -44 60 31 0    

35 V 0 44 -44 93 31 0    

36 V 0 77 -44 27 31 0    

37 V 0 60 -44 60 31 0    

38 V 0 44 -44 93 31 0    

39 V 0 60 -40 60 31 0    

40 V 0 -100 -40 60 31 0    

41 H6 L70*7 18228 662 19050 -37 1    

42 H6 L70*7 18228 662 19050 -37 1    

43 V7 L70*7 976 662 70 25 1    

44 V7 L70*7 976 662 70 25 1    

45 Ö1 L90*9 0 0 19120 -62 1  9060  562  

46 Ö1 L90*9 0 0 19120 62 1  9060  562  

47 U5 L80*8 811 702 18393 702 1    

48 U5 L80*8 811 702 18393 702 1    

49 FVFV KKR100*50*5 -60 155 -60 35 1    

50 FVFH KKR100*50*5 19060 217 19060 -27 1    

51 FittHL1 0 18970 -28 19110 -37 1    

52 FittHL2 0 18970 -28 19110 -37 1    

53 FittHL3 0 210 34 70 25 1    

54 FittHL4 0 210 34 70 25 1    

55 Knap UPN50 9060  487 9060  597 1    
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Flik 4: Beräkning av tvärsnitt 

0 Hjälplittra Profil 
Bredd 
(mm)  

Fläns 
(mm) 

Radie 
(mm) 

Höjd 
(mm) 

1 H1 UPN50 38    50 

2 H2 UPN50 38 38    

3 H3 UPN50 38     

4 H4 UPN50 38     

5 H5 UPN50 38 38    

6 H6 UPN50 38     

7 H7 UPN50 38     

8 H8 UPN50 38 38    

9 H9 UPN50 38     

10 H10 UPN50 38     

11 H11 UPN50 38 38    

12 H12 UPN50 38     

13 H13 UPN50 38     

14 H14 UPN50 38 38    

15 H15 UPN50 38     

16 H16 UPN30 33     

17 H17 UPN30 33 33    

18 H18 UPN30 33     

19 H19 UPN30 33     

20 H20 UPN30 33     

21 V1 UPN50 38     

22 V2 UPN50 38 38    

23 V3 UPN50 38     

24 V4 UPN50 38     

25 V5 UPN50 38 38    

26 V6 UPN50 38     

27 V7 UPN50 38     

28 V8 UPN50 38 38    

29 V9 UPN50 38     
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30 V10 UPN50 38     

31 V11 UPN50 38 38    

32 V12 UPN50 38     

33 V13 UPN50 38     

34 V14 UPN30 33 38    

35 V15 UPN30 33     

36 V16 UPN30 33     

37 V17 UPN30 33 33    

38 V18 UPN30 33     

39 V19 UPN30 33     

40 V20 UPN30 33     

41 HL1 L70*7 70  7 9  

42 HL2 L70*7 70  7 9  

43 VL1 L70*7 70  7 9  

44 VL2 L70*7 70  7 9  

45 FÖR L90*9 90  9 11  

46 BÖR L90*9 90  9 11  

47 UR1 L80*8 80  8 10  

48 UR2 L80*8 80  8 10  

49 FVFV KKR100*50*5 50    100 

50 FVFH KKR100*50*5 50    100 
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Flik 5: Fitting 

 1:aX 1:aY 2:aX 2:aY LängdHÖ DeltaY LängdFitting 

HL1 18910,0 -28,3 19050,0 -37,0 10060,0 624,0 140,0 

HL2 18910,0 -28,3 19050,0 -37,0 10060,0 624,0 140,0 

VL1 210,0 33,7 70,0 25,0 9060,0 -562,0 -140,0 

VL2 210,0 33,7 70,0 25,0 9060,0 -562,0 -140,0 
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Flik 6: Dubbla strävor 

  

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

0 1 

0 0 

0 0 

0 0 

1 0 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 

1 1 



67 

 

1 1 

1 1 

1 1 

0 1 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

0 0 

1 0 

0 1 

1 0 

0 1 

1 0 

0 1 

1 0 

0 1 

1 0 
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Flik 7: Underram & Överram 

   

Förlängning av underram 

200  200 

200  200 

   

   

Förlängning av överram 

   

Per sida 60  
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Flik 8: Egna ändringar 

   
Ändring av 
underram  

Start X 0 mm 

Slut X 0 mm 

   

   

Förlängning av överram 

   

Per sida 0 mm 
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Flik 9: Fackverksfot & Knap 

Fackverksfot   

Y-led LängdHÖ Inflyttning FVFV Delta Y 

3,7 9060 60 562 

3,7 10060 60 624 

    

Knap Längd 
Tvärsnitt höjd 
(mm) 

Tvärsnitt bredd 
(mm) 

 110 50 38 

    

217,0    
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Flik 10: Balktabeller 

Profil h (mm) b(mm) fläns radie 

UPN30 30 33   

UPN40*20 40 20   

UPN40 40 35   

UPN50*25 50 25   

UPN50 50 38   

UPN60 60 30   

UPN65 65 42   

UPN80 80 45   

UPN100 100 50   

UPN120 120 55   

UPN140 140 60   

UPN160 160 45   

UPN180 180 70   

UPN200 200 75   

UPN220 220 80   

UPN240 240 85   

UPN260 260 90   

UPN280 280 95   

UPN300 300 100   

UPN320 320 100   

UPN350 350 100   

UPN380 380 102   

UPN400 400 110   

UPE80 80 50   

UPE100 100 55   

UPE120 120 60   

UPE140 140 65   

UPE160 160 70   

UPE180 180 75   

UPE200 200 80   
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UPE220 220 85   

UPE240 240 90   

UPE270 270 95   

UPE300 300 100   

UPE330 330 105   

UPE360 360 110   

UPE400 400 115   

IPE80 80 46   

IPE100 100 55   

IPE120 120 64   

IPE140 140 73   

IPE160 160 82   

IPE180 180 91   

IPE200 200 100   

IPE220 220 110   

IPE240 240 120   

IPE270 270 135   

IPE300 300 150   

IPE330 330 160   

IPE360 360 170   

IPE400 400 180   

IPE450 450 190   

IPE500 500 200   

IPE550 550 210   

IPE600 600 220   

HEA100 96 100   

HEA120 114 120   

HEA140 133 140   

HEA160 152 160   

HEA180 171 180   

HEA200 190 200   

HEA220 210 220   

HEA240 230 240   

HEA260 250 260   
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HEA280 270 280   

HEA300 290 300   

HEA320 310 300   

HEA340 330 300   

HEA360 350 300   

HEA400 390 300   

HEA450 440 300   

HEA500 490 300   

HEA550 540 300   

HEA600 590 300   

HEA650 640 300   

HEA700 690 300   

HEA800 790 300   

HEA900 890 300   

HEA1000 990 300   

HEB 100 100 100   

HEB 120 120 120   

HEB 140 140 140   

HEB 160 160 160   

HEB 180 180 180   

HEB 200 200 200   

HEB 220 220 220   

HEB 240 240 240   

HEB 260 260 260   

HEB 280 280 280   

HEB 300 300 300   

HEB 320 320 300   

HEB 340 340 300   

HEB 360 360 300   

HEB 400 400 300   

HEB 450 450 300   

HEB 500 500 300   

HEB 550 550 300   

HEB 600 600 300   
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HEB 650 650 300   

HEB 700 700 300   

HEB 800 800 300   

HEB 900 900 300   

HEB 1000 1000 300   

KKR50*5 50 50   

KKR60*5 60 60   

KKR70*5 70 70   

KKR80*5 80 80   

KKR90*5 90 90   

KKR100*5 100 100   

KKR120*5 120 120   

KKR140*5 140 140   

KKR150*5 150 150   

KKR200*5 200 200   

KKR60*40*5 60 40   

KKR80*40*5 80 40   

KKR90*50*5 90 50   

KKR100*50*5 100 50   

KKR100*60*5 100 60   

KKR120*60*5 120 60   

KKR120*80*5 120 80   

KKR140*70*5 140 70   

KKR150*100*5 150 100   

KKR160*80*5 160 80   

KKR200*100*5 200 100   

L60*6 60 60 6 8 

L70*7 70 70 7 9 

L80*8 80 80 8 10 

L90*9 90 90 9 11 

L100*10 100 100 10 12 

L120*11 120 120 11 13 

L130*12 130 130 12 14 

L140*13 140 140 13 15 
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L150*14 150 150 14 16 

KKR80*6 80 80   

KKR100*6 100 100   

KKR100*4 100 100   

KKR120*4 120 120   

KKR140*10 140 140   

KKR120*8 120 120   
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Flik 11: Hjälp 

Hjälp 
 
RamAnalys Anteckningar Beräkning av tvärsnitt Fitting 
 
Dubbla strävor  Underram & Överram Egna ändringar  
 
Fackverksfot  Balktabeller 
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Bilaga 4: Manual för makro 

Manual för fackverksmakro 

 

En steg- för stegguide 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan Hagström 

Oscar Josefsson 



82 

 

1. Lokalisera din csv-fil som kommer ifrån RamAnalys som innehåller data för det fackverk 

du ska rita upp. Spara den i din modellmapp. 

 

2. Importera csv-fil  genom att starta Excel och: 

 Välj öppna under fliken arkiv. 

 Hitta aktuell csv-fil i modellmappen, glöm inte att välja från alla filer. 

 Excel startar ”Textimportguiden”. På första sidan välj direkt nästa. 

 Avmarkera tabb och klicka i semikolon. Välj nästa. 

 Klicka slutför. 
 

3. Öppna Excel-programmet Fackverksmakro och kopiera in värderna från csv-filen till fliken 

”RamAnalys” (markerat med lilla) i fackverksmakrot enligt följande: 

 Markera all information om alla högersträvor i fackverket (Listade H1,H2…. i 
hjälplittran). Klistra in dessa i fackverksprogrammet. Observera att sista högersträvan 
innan yttersträvorna ska placeras som sträva H20 (Se hjälplittra). Tänk på att detta 
gäller endast om det är en stående sista sträva. För mer information se hjälpfliken i 
fackverksmakrot. 

 Gör på samma sätt med alla vänstersträvor. Börjar med V1, efter H20. 

 Sedan klistras de 4 yttersträvorna in med start de högra yttersträvorna. Betecknade 
med HL och VL, och är gulmarkerade i fackverksmakrot. 

 Slutligen klistra in överramen och underramen. Betecknade med FÖR, BÖR, UR1 
och UR2. Dessa är markerade med turkos respektive rött i fackverksmakrot. 

 

4. Vill du ändra standardvärdena för utskjut i över- och underram finns möjlighet till detta 

under fliken ”Egna Ändringar” (markerat med orange). 

 För att förlänga underramen fyller du i önskad längd (i mm) i de gulmarkerade 
rutorna. Standardvärdena är 3 gånger underramens tvärsnitt om det finns en stående 
sista sträva, annars förlängs den med underramens tvärsnitt. 

 För att förlänga överramen fyller du i önskad längd (i mm) i gulmarkerad ruta. 
Standardvärdet är 60 mm.  

 

5. Nu är alla beräkningar färdiga i fackverksmakrot. Klicka på grön flik ”Anteckningar”.  

 Markera all data och kopiera. 

 Öppna modellmappen, högerklicka i välj Nytt och sedan ”Textdokument”. Spara filen 
med namn ”Utkast”.  

 Starta text-filen. Klistra in datan från fackverksmakrot.  

 Välj arkiv och spara som.  

 Spara filen med det namnet som fackverket ska ha, dessutom lägg till ”.dat”. Utan 
citationstecken. Observera att .dat är nödvändigt för att Tekla Structures ska kunna 
importera filen. 

 Stäng filen, och radera ”Utkast-filen”. Öppna sedan den nya textfilen 
(dittfackverksnamn.dat) för att kontrollera att all information är med ifrån 
fackverksmakrot. 
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6. Starta Tekla Strctures 

 Öppna din modell 

 Öppna ”Component catalog” eller klicka CTRL+F 

 Sök ”Fackverk” eventuellt leta under Custom 

 Placera ut fackverket i din modell och dubbelklicka på den 

 Byt filnamn till ”dittfackversnamn”, t.ex. ”FS10”, klicka sedan modify 

 Ditt fackverk har nu modifierats till den rätta storleken. Placera nu ut den till dess rätta 
plats.  
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