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Sammanfattning 

Det här projektet har haft som syfte att studera vilka krav som ställs på projekteringen av 
träbroar både externt från andra parter och internt inom företaget Martinsons. Utifrån denna 
studie skulle förslag ges på åtgärder för hur Martinsons Startmodell i programmet Tekla bör 
anpassas för att projekteringen skulle uppnå dessa krav.  
 
Projektet har genomförts genom att använda Trafikverkets krav för digital projekthantering 
som utgångspunkt för att undersöka vilka externa krav på projektering som ställs på 
Martinsons. Möten med projektörer som arbetar med träbroar har genomförts med syfte att ta 
del av deras erfarenheter och åsikter gällande träbroprojektering samt undersöka vilka interna 
krav som anses relevanta. Utöver detta studerades ett antal utförda träbroprojekt för att hitta 
möjliga förbättringsområden. Med detta som bakgrund undersöktes sedan vilka åtgärder som 
var möjliga att genomföra i Tekla.  
 
Åtgärder för att anpassa Startmodellen mot  gällande kravdokument och förbättra kvalitéten 
på handlingar rörande träbroar presenterades och förklarades i projektet. Även åtgärder som 
syftade till att effektivisera modellerandet och ritningsskapandet föreslogs. 
 
De åtgärder som föreslogs bedömdes kunna förbättra Martinsons Startmodell på ett betydande 
sätt men ansågs inte på något sätt vara en slutgiltig lösning i strävan att uppfylla de krav som 
ställs på handlingar gällande träbroar. Projektet gjorde det dock tydligt att det inte är rimligt 
att anpassa Startmodellen så att den klarar alla krav, vissa anpassningar kommer att måsta 
gälla från fall till fall. Det blev även tydligt att det skulle vara bra att starta en dialog med 
Trafikverket för att säkertställa vad deras krav är så att Martinsons kan uppfylla dem på ett 
effektivt sätt. 
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Abstract 

 
The purpose of this project has been to study which requirements apply on wooden bridges 
from a design perspective, observing both external requirements and internal requirements 
from the company Martinsons. Based on these requirements measures would be proposed to 
adapt Martinsons Tekla-template model for the design of timber bridges.  
 
The theoretical part of the project has, as a starting point been conducted by studies of the 
Transport Administration's requirements on wooden bridges. Discussions with designers 
working with wooden bridges have also been conducted to get an understanding of their 
experiences and opinions. Furthermore, a number of previously constructed wooden bridges 
have been studied in order to find areas in need of improvement. With this background, it then 
examined which measures were feasible in Tekla.  
 
Several measures that would aim to improve the drawing quality and comply with the 
applicable requirements was produced and declared in the project. Measures aimed to 
streamline the modeling and drawing creation was also proposed. 
 
The measures proposed should enhance Martinsons Tekla-template model in a significant 
way, but shall in no way be considered as a definitive solution in the quest to meet the 
requirements concerning the design of wooden bridges. The projekct made it clear that it is 
not reasonable, or even feasible, to adjust the template model to meet all requirements, some 
adjustments must be done in each project. It also became clear that it would be good to open 
a dialogue with the Swedish Transport Administration to make sure what their requirements 
are so that Martinsons can comply with them in an effective way. 
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Förord 

Detta projekt har genomförts som ett examensarbete på 15p. Det har genomförts som ett avslut 
på programmet Högskoleingenjör i Byggteknik på Instutionen för tillämpad fysik och 
elektronik vid Umeå Universitet. Det har genomförts för och i samarbete med företaget 
Martinsons Byggsystem. 
 
Martinsons har så länge jag kan minnas varit ett väldigt viktigt företag i den bygd där jag 
kommer från. Mitt intresse för skogsnäringen och skogsindustrin i kombination med 
inriktningen på min utbildning gjorde att jag kände att det skulle vara mycket lärorikt att göra 
mitt examensarbete för  Martinsons. När jag  fick ett förslag på ett examensarbete som 
grundade sig i dataprogrammet Tekla, ett program jag tidigare arbetat med och uppskattar, 
kändes det som ett mycket inspirerande examensarbete för mig.  
 
Jag vill tacka företaget Martinsons för deras hjälp med kunskap och material och då framförallt 
min handledare Tobias Dahlgren som ständigt varit tillgänglig och visat stort engagemang i 
mitt arbete. 
 
Jag vill även tacka min handledare på Umeå universitet Sara Bäckström för hennes goda råd 
och feedback. 
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1 Inledning 

Detta projekt behandlade projektering av träbroar och då specifikt projekteringen av företaget 
Martinsons träbroar. Det genomfördes dels på grund av en omorganisation inom företaget som 
ändrat projekteringsprocessen och dels därför att Trafikverket ändrat sina krav gällande 
projektering de senaste åren.  

1.1 Problembeskrivning 
För cirka ett år sedan skedde en omorganisation på Martinsons som innebar att 
broprojekteringen och byggnadsprojekteringen skulle  göras i samma bolag. I och med denna 
sammanslagning av de tidigare två bolagen uppstod vissa förändringar inom de båda 
organisationerna. Ur projekteringssynpunkt så blev den stora förändringen att andelen 
träbroar som projekterades i 2D-programmet AutoCad minskade och 3D-programmet Tekla 
började användas istället.  
 
Det visade sig dock att projektering av broar i Tekla medförde vissa problem och svårigheter 
som tidigare inte varit aktuella. Detta dels på grund av att projektering i 3D ur många aspekter 
är annorlunda än projektering i 2D.  En annan anledningen var att Martinsons har  skapat en 
egen mall i Tekla, eller ”Startmodell" som de kallar den, som används som utgångspunkt vid 
varje nytt projekt. Detta har gjorts på grund av att Tekla till stor del är anpassat mot stål och 
betongprojektering och mycket av utvecklingen av programmet sker inom de områdena. 
Utvecklingen av den egna Startmodellen har därför varit avgörande för att projektera 
träbyggnader i Tekla och i den finns Martinsons egna förbättringar och åtgärder sparade som 
standard. 
 
Startmodellen skapades för att i första hand för att projektera limträbyggnader och hus. 
Därför ansågs det vara en nödvändighet att åtgärda åtgärda modellen och anpassa den även 
för träbroprojektering och de krav som ställs på träbroar. Detta för att kunna nyttja Tekla och 
3D-projektering på ett effektivt och kvalitetssäkert sätt. 

1.2 Syfte 
Projektet syfte var att studera vilka krav som ställs på träbroar ur ett projekteringsperspektiv 
både externt från andra parter och internt inom företaget. Det skulle även undersöka vad som, 
inom Martinsons, ansågs vara de största problemen med projekteringen av träbroar i Tekla. 
Dessa krav och de upplevda problemen skulle sedan jämföras med vilka begränsningar som då 
fanns i Tekla och den nuvarande Startmodellen. Detta för att säkerställa vilka 
förbättringsåtgärder som var möjliga att genomföra och vilka som fokus bör ligga på. 
 
Arbetet i projektet ska ses som en del i Martinsons förbättringsarbete av deras Startmodell i 
Tekla. 

1.3 Mål 
Målet var att identifiera åtgärder som bör vidtas, hur Martinsons bör gå tillväga och vilken 
prioritering åtgärderna bör ha, samt föra in dessa i Martinsons interna åtgärdsplan. Detta för 
att säkerställa att utvecklingsarbetet av Startmodellen ska kunna ske på ett så effektivt sätt som 
möjligt. 

1.4 Förkunskaper 
För att det skulle vara möjligt att genomföra detta projekt krävdes en förkunskap inom 
projekteringen av byggnadsverk i limträ och då specifikt Martinsons projektering av dessa. 
En grundläggande kunskap i programmet Tekla och hur det används för att projektera 
byggnadsverk i limträ var också nödvändigt. 
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1.5 Avgränsningar 
 Projektet har behandlat Martinsons förutsättningar och arbetssätt med fokus på att 

utifrån Martinsons behov ta fram förslag på åtgärder för att anpassa deras 
Startmodell för projektering av träbroar. Anpassning för generell projektering av 
träbroar har därför inte behandlats. 

 Projektets uppgift var att ta fram förslag på olika åtgärder som skulle kunna göras i 
Martinsons Startmodell gällande ritningskapande och modellering för att förbättra 
användandet av programvaran Tekla för träbroprojektering. Implementeringen av 
dessa åtgärder i Tekla eller Startmodellen  skulle inte genomföras inom ramarna för 
projektet.  

 Åtgärderna skulle endast behandla den del av projekteringen av en träbro som görs i 
programvaran Tekla. Åtgärder gällande dimensionering, konstruktion, produktion och 
montage ingick därför inte i projektet utöver i de fall då dessa påverkade inställningar 
i Tekla.  
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2 Bakgrund 

I detta kapitel ges en bakgrund till företaget Martinsons och till produkten träbroar. 

2.1 Martinsons Group och Martinsons Byggsystem 
Martinsons är en av Sveriges största familjeägda träförädlingsindustrier och de har sitt 
huvudkontor i Bygdsiljum, Västerbotten. Martinsons har några av Europas modernaste 
sågverk och är även ett av Nordens ledande företag inom träbroar och byggsystem med massiva 
trästommar. De har cirka 450 anställda och omsätter drygt 1,5 miljarder kronor [10]. Deras 
starka rötter i Västerbotten har gjort dem till en av Västerbottens största privata arbetsgivare. 
 
De har egna sågverksanläggningar i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs som tillsammans har 
en produktionskapacitet på ca 450 000 km3 per år [12]. Förutom produktionen av sågade 
trävaror så är Martinsons även Sveriges största producent av limträ och KL-trä, samt ledande 
i Norden inom träbroar och stomsystem i trä [10]. 
  
Martinsons är även aktiva på de flesta marknader inom Europa, Nordafrika, Mellanöstern och 
Asien, med kunder i ett fyrtiotal länder. När det gäller försäljningen av det traditionella 
sortimentet av sågade trävaror går drygt hälften av volymen på export. Japan har traditionellt 
sett varit Martinsons största marknad för limträ [10]. 
 
Företaget ligger sedan länge i första ledet inom utvecklingen av den nya generationens 
industriella byggande vilket gett dem en naturlig roll som en kompetent samarbetspartner för 
forskare och universitet som arbetar med utvecklingen av träbyggandet i Sverige [10].   
 
I Martinsonskoncernen ingår tre bolag, vart och ett specialiserat på sitt verksamhetsområde:  
 
Martinson Group AB är holdingbolaget. 
Martinsons Såg AB ansvarar för produktionen av koncernens sågade och vidareförädlade 
varor samt limträprodukter. 
Martinsons Trä AB säljer koncernens sågade och vidareförädlade varor samt 
limträprodukter både nationellt och på internationella marknader. 
Martinsons Byggsystem KB utvecklar, konstruerar och uppför byggnader och bostäder 
med stomsystem i limträ och KL-trä. Dessutom utvecklar, tillverkar och monterar bolaget ett 
flexibelt system för monteringsfärdiga träbroar för hela den Europeiska marknaden [11]. 

2.2 Träbroar 
Träbroar har en lång historia och har använts i flera olika sammanhang under många år. 
Moderna träbroar skiljer sig dock väldigt mycket från det ursprungliga träbrobyggandet. 
Nedan beskrivs därför träbrons historia och dess nuvarande utformning. 

2.2.1 Historia 
Trä har använts för att bygga broar under en väldigt lång tid, det lär ha börjat med omkullfallna 
träd, som gjorde det möjligt att korsa åar eller raviner. Så småningom ordnades stockarna mer 
systematiskt  och allt eftersom blev metoderna att bygga broar alltmer sofistikerade och 
broarna blev byggnadsobjekt snarare än bruksobjekt [15]. 
 
Broar ska ha byggts i trä i flera tusen år av bland annat perser, greker, romare och kineser. 
De tidiga broarna ska ha byggts med träpålar som trycktes ner i flodbädden för att agera 
bropelare. Efterhand började byggandet av broarna att utvecklas genom att bropelarna började 
byggas i sten och placeras på större avstånd mellan varandra med mer avancerade typer av 
bärverk i trä mellan dem [15].   
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Från medeltiden och fram till 1800-talet byggdes många träbroar och flera typer av bågar och 
fackverk utvecklades, men i takt med teknikens och trafikens utveckling under senare delen av 
1800-talet och under 1900-talet ersattes träet som material först med stål och senare med 
betong. Dock så har många länder kontinuerligt byggt träbroar. Detta gäller främst 
Mellaneuropa, och framförallt Schweiz,  där det finns en gammal tradition att bygga träbroar 
[15].  
 
I och med att limträ började utvecklas under 1900-talet och större träbalkar blev möjliga att 
tillverka blev det möjligt att uppnå längre spännvidder för balkbroar. Med hjälp av ny teknik  
började träbroar byggas i Kanada på 1970-talet för tung vägtrafik med samma slags 
asfaltbeläggningar som används på brobanor av betong [15]. 
 
I de nordiska länderna gjordes en gemensam satsning under 1990-talet på utveckling av 
träbrobyggandet och introduktionen av tvärspända plattor [15]. Efter att de i Norden använts 
väldigt sparsamt under många år har användandet av träbroar i Sverige och övriga nordiska 
länder ökat. Vägverket införde 1994 även krav för broar av trä i sina tekniska beskrivningar. 
Först fanns det endast krav för gång- och cykelbroar, men sedermera även för vägbroar av trä 
[15]. 

2.2.2 Martinsons träbroar 
Martinsons Byggsystem är det företag i Martinson Group som utvecklar, konstruerar och säljer 
träbroar. Träbroar från Martinsons har en hög prefabriceringsgrad då de till stora delar byggs 
färdigt i torr fabriksmiljö. I och med den höga prefabriceringsgraden krävs det i regel mindre 
tid på plats när träbroar monteras. Martinsons broar består till största delen av 
limträkomponenter tillverkade i Martinsons egna limträfabriker. Den stora delen 
limträkomponenter som broarna består av gör dem lättare än broar tillverkade i till exempel 
betong och stål, vilket ofta leder till mindre grundkonstruktioner [13]. 
 
Martinsons tillverkar tre huvudtyper av träbroar; fackverksbroar, tvärspända broar och 
balkbroar. Dessa kan även vid behov förses med ett kompletterande bärverk för att klara de 
spännvidder som önskas. Då varje brotyp har sina speciella egenskaper som avgör vad den är 
mest lämpad för så blir  frågorna (1) vad önskade spännvidden är, (2) vad den ska ha för 
användningsområde och (3) vilka önskemål som gäller för utformningen bestämmande för det 
slutliga valet av bro . Broarna dimensioneras vanligtvis efter Trafikverkets gällande normer 
men kan även anpassas efter andra specifika förutsättningar och krav [13]. Att dimensionera 
en bro efter en viss norm innebär att att konstruktionen anpassas efter ett specifikt regelverk 
som berättar för konstruktören vad bron ska anpassas för och vilka förutsättningar som gäller. 
 
Nedan förklaras närmare de olika brotyperna och vad de är lämpliga till: 
 
Tvärspända broar: 
Tvärspända broar är en vanlig konstruktionstyp för både gång- cykel- och vägbroar. Dessa 
brukar även delas upp i tre typer av konstruktioner; plattbroar, lådbalksbroar och T-
balksbroar. Plattbroar brukar byggas som fritt upplagda eller som kontinuerliga broplattor 
över flera stöd. Låd- och T-balksbroar skarvas vid varje stöd. Broarna kan utföras med både 
grus- och asfaltbeläggning och med stål- eller träräcke. Det finns få begränsningar för hur långa 
och breda tvärspända broar kan göras,  men så krävs stöd på lämpliga avstånd då den fria 
spännvidden förstås är begränsad [14]. Exempel på de olika tvärsnitten och diagram som visar 
förhållandet mellan bygghöjd och längd kan ses i figur 1, 2 och 3. 
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Figur 1. Tvärsnitt och diagram för plattbro [14]. 
 

  
Figur 2. Tvärsnitt och diagram för Lådbalksbro[14]. 
 

  
Figur 3. Tvärsnitt och diagram för T-balksbro [14]. 
 
Balkbroar: 
Balkbroar konstrueras som regel av limträbalkar med tvärgående eller längsgående slitplank. 
Limträbalkarna brukar i regel överhöjas för att ge bron en svagt eller relativt kraftig bågformad 
linje. Dimensionering och ytbehandling utförs enligt gällande bronorm och den tekniska 
livslängden är 40 år. Till farbanan används trä, grus eller gallerdurk [14]. Olika exempel på 
tvärsnitt och ett diagram som visar förhållandet mellan bygghöjd och längd kan ses i figur 4. 
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Figur 4. Tvärsnitt och diagram för balkbro [14]. 
 
Fackverksbroar: 
Fackverksbroar byggs av limträ i över- eller underram och impregnerade trycksträvor samt 
dragstag i stål. Farbanan utförs med slitplank på tvärgående syllar eller med tätskikt och 
asfaltbeläggning. Dimensionering samt ytbehandling utförs enligt gällande bronorm och den 
tekniska livslängden är 40 år. Fackverksbroar är lämpliga för spännvidder över 17 meter och 
upp till 30 meter [14]. Ett exempel på tvärsnitt med tillhörande förklaring kan ses i figur 5. 

 
Figur 5. Tvärsnitt och diagram för fackverksbro [14]. 
 
Primärbärverk: 
Om bron har väldigt stor spännvidd eller om brohöjden inte får vara för hög så kan det vara  
aktuellt att komplettera bron med ett primärbärverk. Dessa bärverk kan utföras på flera olika 
sätt beroende på vad det är som efterfrågas. De är lämpliga när optimering av konstruktionerna 
är nödvändig och kan även hjälpa till för att bron ska passa in i den omgivande miljön [14]. 
Olika exempel på bärverk finns i figur 6. 

 
Figur 6. Olika typer och primärbärverk [14]  
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3 Teoretisk bakgrund 

Nedan förklaras den grundläggande teorin bakom projektet. Teorin utgick från Trafikverkets 
krav samt programmet Tekla Structures men har på grund referenser till andra källor och 
begrepp även utvidgats eftersom att detta har krävts.  

3.1 Tekla 
Tekla Structures används som hjälpmedel av främst konstruktörer, projektörer och tillverkare. 
Det är en programvara som baseras på modellering av objekt i en 3D-miljö med koppling till 
flera olika materialdatabaser (stål, betong, trä, etc.) [16]. Med Tekla Structures är det möjligt 
att modellera, göra analyser av konstruktioner och skapa ritningar av 3D-modellen. Det går 
även att automatiskt producera ritningar och rapporter från 3D-modellen, när som helst. 
Dessa ritningar och rapporter är direkt beroende av 3D-modellen och reagerar direkt på 
ändringar i den [16]. Tekla Structures erbjuder ett brett sortiment av standard ritningar och 
rapportmallar men gör det också möjligt att skapa egna mallar med hjälp av en funktion i Tekla 
som heter Template Editor [16].  
 
Det är möjligt att i Tekla Structures vara flera användare som arbetar på samma projekt vilket 
innebär att två olika personer kan arbeta tillsammans på samma modell, vid samma tid, på 
olika platser [16].  
 
Tekla Structures innehåller följande funktioner [16]: 

 Enkel modellering av grundläggande objekt, såsom balkar, pelare och plattor. 
 Användbara modellering hjälpmedel, såsom 3D-nät och en justerbar arbetsyta.  
 Kataloger av tillgängliga materialkvaliteter, profiler, bultar och förstärkningar och 

färdiga komponenter.  
 Modelleringsverktyg för att skapa komplexa strukturer, såsom till exempel trappor och 

takstolar.  
 

Tekla Structures finns i olika konfigurationer för att passa de olika aktörerna i byggbranschen 
vilket innebär att det går att att välja den roll som som är bäst lämpad med tanke på det som 
projekteras. De olika rollerna kan variera beroende vilken miljö som används, men vanligtvis 
finns följande roller tillgängliga [16]: 

 Alla 
 Betongentreprenör 
 Byggledning 
 Byggkonstruktör 
 Prefab betongtillverkare 
 Armeringsprojektör 
 Stålprojektörer 

 
Vilken miljö som används påverkar regionspecifika inställningar och annan regionspecifik 
information. Den definierar vilka profiler, materialkvaliteter, standardvärden, anslutningar, 
rapporter och mallar som finns tillgängliga. En av de miljöer som finns i Tekla Structures 21.0 
är till exempel den svenska. Men utöver den finns det flera till [16]. 
 
Tekla Structures har använts för att konstruera arenor, offshore-byggnader, fabriker, 
bostadshus, broar och skyskrapor mm. Programmet går att användas direkt men är även 
möjligt att optimera. Teklas öppna lösning för BIM gör det möjligt att använda leverantörers 
lösningar och tillverkningsmaskiner och koppla dessa till Tekla. Det är enkelt att utöka och 
förbättra Tekla Structures med applikationsgränssnittet Tekla Open API™ (Application 
Programming Interface) [17]. Med Tekla Open API™ så är det möjligt att producera egna 
program om behov finns. Då kan dessa program interagrera och kommunicera inom Teklas 
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modelleringsmiljö. Dessutom tillhandahåller Tekla Open API ett gränssnitt för 
tredjepartsapplikationer för att interagera med modellen och ritningsobjekt i Tekla Structures. 
Det finns flera program som är skapade av Teklas användare med hjälp av Tekla Open API och 
Tekla Scripting och dessa kan hittas i Tekla en internettjänst kallad Tekla Warehouse där de är 
markerade som applikationer [17].  
 
Det är även möjligt att i Tekla skapa automatiseringsverktyg för de objekt som du behöver ofta, 
till exempel smarta komponenter för  konstruktioner som, standardetaljer för ritningar som 
och standardtexter och förklaringar. Det går även att lägga till egna material och profiler som 
inte redan finns i den Tekla miljön som används [16]. 
 
Tekla Structures är en programvarulösning med olika konfigurationer, med 30 lokaliserade 
miljöer och ett användargränssnitt med stöd för 14 olika språk, detta för att det ska gå att 
använda och implementera programvaran runt om i världen [17]. 
 
I Tekla är det möjligt att[17]: 

 Samarbeta och integrera med en öppen lösning för BIM. 
 Modellera alla material. 
 Hantera stora och komplexa konstruktioner. 
 Skapa exakta, byggbara modeller. 
 Låta informationen flöda, från design och projektering till själva byggplatsen. 

 
Med Teklas programvara kan du modellera alla konstruktionstyper i alla material eller 
inkludera flera material i en modell. Tekla kan även integreras med de flesta av de avancerade 
produktions- eller resursplaneringssystemen och maskinautomatiseringssystemet som 
tillverkare av stålkonstruktioner, prefabricerade betongelement och armeringsjärn använder.  
Programmet kan även använda olika filformat för att kunna kopplas till en större mängd olika 
tillverkningsmaskiner och produktionsinformation kan automatiskt överföras från Tekla-
modellen till de här systemen och på så vis minimera fel och manuellt arbete. Ritningar kan 
extraheras ur modellen och hålls uppdaterade tillsammans med denna. Dessutom går det 
använda modellen för materialmängdavtagningar [17].  De ritningar som extraherats i Tekla 
kan dessutom exporteras eller skrivas ut till andra format som ej är kopplade till Tekla, där 
exempel kan vara PDF och DWG. Även 3D modellen kan exporteras till flera olika format där 
ett bra exempel är IFC [16]. 
 

3.2 BIM 
BIM, Building Information Modeling, är ett modernt arbetssätt för hur byggbranschen ska 
arbeta vars  främsta syfte är att minska ”informationsglappen” som kan uppstå mellan olika 
parter i ett byggnadsprojekt. Tanken med att arbeta enligt BIM är att minska mängden 
problem som uppstår i projekt för att på sikt minska kostnader samt effektivisera all 
informationshantering som sker under ett byggnadsprojekt [1]. 
  
Building Information Modeling syftar till en virtuell modell av den verkliga byggnaden. Den 
ska vara skapad så att de ingående delarna i det färdigbyggda projektet även finns i den 
virtuella modellen. Ibland kallas en BIM-modell för en objektsbaserad modell, detta för att alla 
de objekt som ska finnas i ett färdigt projekt även ska finnas digitalt representerade i modellen. 
Det ska då gå att i modellen visualisera, granska, simulera och analysera en byggnad innan 
byggskedet. Med BIM blir det möjligt att redan i de tidiga skedena av projekteringen hitta 
problem och på så vis kunna åtgärda dem i god tid innan byggskedet. Just därför krävs det att 
alla de discipliner som är engagerade i ett byggnadsprojekt har väldigt bra interoperabilitet 
mellan de datorprogram som används, det vill säga att möjligheter till utbyte av information 
mellan olika aktörer och datorprogram måste vara god. [1]. 
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Det är dock inte bara innan byggskedet som det är möjligt att nyttja  BIM, även ansvariga på 
byggarbetsplatsen kan ha stor hjälp av en visualiseringsmodell för att styra arbetet då det ofta 
kan vara enklare att föreställa den färdiga produkten om det finns möjlighet att se den i 3D [1]. 
 
Genom att jobba med BIM i projekteringen ska en genomtänkt och väl projekterad lösning 
skapas och minska antalet fel som kan uppstå under byggskede. Att reducera mängden 
produktionsfel innebär att såväl tiden som kostnaden för ett byggnadsprojekt minskar vilket 
skulle gynna entreprenören, byggherren och i förlängningen samhället [1]. 
 
Om det skulle bli möjligt att skapa en modell som innehåller all den information som är 
nödvändig för ett byggprojekt, skulle det öppna upp för nya möjligheter kring 3D-modeller på 
arbetsplatserna. Det skulle i sådana fall kunna gå att använda sig av BIM-modellen för att 
skapa många av de dokument och instruktioner som för tillfället skapas manuellt, vilket skulle 
kunna leda till betydande tids- och säkerhetsvinster. Det skulle i sådana fall bygga på att knyta 
ihop leveransplaner, resursplaner, tidplaner, olika typer av säkerhetsinstruktioner och 
liknande med modellen och därigenom kunna koppla samman alla dessa moment med 
varandra [1]. 
 
Att även inom förvaltningen kunna jobba inom BIM skulle innebära att koppla samman all 
data i någon typ av enhetlig informationsmodell. En sådan modell kräver ett lämpligt sätt att 
överföra data på. Detta inkluderar information som framställts i både projekteringsskede och 
byggskede för att kunna säkerställa att informationsmodellen stämmer överens med den 
färdiga byggnaden. En sådan modell bidrar till kontroll över var nödvändig information som 
behövs är och att den är uppdaterad [20]. 
 
Modellen skulle då eventuellt kunna användas även för att skapa de dokument som är 
nödvändiga för att sköta förvaltningen av en byggnad och hålla dem uppdaterade genom att 
uppdatera informationen i modellen. Ett problem med förvaltningen av fastigheter är att den 
sträcker sig över många år vilket kräver lösningar som kan lagra information under väldigt 
lång tid utan att föråldras [21]. 
  
Syftet med BIM är att arbeta på samma sätt genom hela byggprocessen. Det krävs därför att 
de involverade samarbetar enligt tidigare fastställda krav från början till slut för att lyckas 
genomföra ett projekt inom ramarna för BIM. Från planskedet, genom byggnadsskedet till 
förvaltningen. Detta underlättar för de olika disciplinerna i byggnadsprocessen, att alla tydligt 
ska förstå den andres arbetssituation. En viktig del för att effektivt kunna arbeta med BIM är 
också att en viss standardisering sker för informationsskapandet och informationsutbytet. 
Dessa standardiseringsarbeten pågår mellan branschens olika parter där ett bra exempel är 
BSAB 2.0 som nämns i kapitel 3.3.1  [1]. 

3.2.1 BIM hos trafikverket  
Trafikverket fastställde genom dokumentet TDOK 2013:0688 en strategi för att införa BIM 
som arbetssätt i deras anläggningsprojekt. Strategin infördes för att bidra till ökad 
produktivitet genom strukturerad och kvalitetssäkrad anläggningsinformation som genom 
BIM tillhandahålls i ett obrutet informationsflöde under anläggningens livscykel. Tanken är 
att BIM ska bidra till en helhetssyn på väg- och järnvägsanläggningar vilket i längden ska 
kunna minimera både tid och kostnad vid planering, projektering, produktion och förvaltning 
av Trafikverkets anläggningar [18].  
 
Med BIM avser Trafikverket användandet av informationsmodeller i ett sammanhängande 
informationsflöde där informationen som skapas i dessa processer ska vara möjlig att använda 
för ett antal olika ändamål som exempelvis samgranskning, kollisionskontroll, analys av 
lösningsalternativ, kostnadsberäkningar och tidplanering [18].  
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Meningen med denna strategi är att [18]: 
 Skapa förutsättningar för användandet av BIM i ett livscykelperspektiv. 
 Driva på marknadens utveckling av BIM 
 Medverka i att utveckla BIM, nationellt och internationellt. 

  
Trafikverket är Sveriges största byggherre som varje år genomför flera anläggningsprojekt i 
miljardklassen och kan därför som en dominerande aktör inom anläggningsbranschen aktivt 
medverka till införandet av BIM i hela den svenska anläggningsbranschen.Trafikverket 
började därför att ställas  krav på BIM i alla upphandlingar inom nya investeringar från och 
med 2015. Nästa steg blir att införa BIM i planering och förvaltning. Målet är att använda BIM 
i hela anläggningens livscykel från planering till underhåll och förvaltning [22]. 
 
Nedan visas en bild för olika nivåer av BIM hos Trafikverket. Idag arbetar många av 
Trafikverkets leverantörer på nivåerna 0 och 1. Under 2015 formulerade Trafikverket krav 
gentemot leverantörerna när det gäller nivå 2. Därefter planerar Trafikverket att gradvis införa 
nya krav som avser nivå 3 i den takt som är möjlig i praktiken [19]. 
 

 
Figur 7. De olika nivåerna i BIM hos Trafikverket [19]. 

3.3 BSAB och AMA 
AMA är hjälpmedel och underlag för beskrivningsarbete inom byggbranschen och står för 
Allmän Material- och Arbetsbeskrivning. Det har funnits sedan en Bygg AMA kom ut 1950 och 
sedan dess har AMA successivt kommit ut i nya utgåvor och för andra fackområden [7]. Svensk 
Byggtjänst den organisation ansvarar för AMA och det är även dem som ger ut de nya 
utgåvorna. Sedan år 2006 togs beslutet att börja ge ut de olika tekniska AMA-delarna vart 
tredje år i ett rullande schema [7]. Gällande i nuläget är för hus AMA hus 14 och för anläggning 
AMA Anläggning 13. 
 
De tekniska AMA-texterna som beskriver krav på utförande och material är indelade i 
Anläggning, Hus, VVS, Kyl och El som i sin tur är ordnade enligt BSAB-systemets koder och 
rubriker [7].  
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Klassifikationssystemet BSAB ägs och förvaltas av Svensk Byggtjänst. Syftet med det är att 
identifiera, dela upp och sortera in information på ett likartat sätt för all bygg- och 
fastighetsverksamhet, oberoende av i vilken tillämpning informationen finns eller vilken aktör 
som hanterar den. BSAB är ett verktyg som används genom hela byggprocessen och är ett 
levande system som kontinuerligt ses över, uppdateras och kompletteras. Grundliga  
genomgångar görs även i samband med arbetet av en ny generation av AMA. Nu gällande 
version heter fortfarande BSAB 96, men systemet har alltså reviderats sedan det lanserades 
[23].  
 
BSAB-systemet består av flera olika tabeller som fungerar tillsammans för att ordna 
information för olika parter och olika delar av byggprocessen. Utifrån detta system så ska det  
vara möjligt att finna de krav som ska användas i de aktuella dokumenten. Vid användande av 
BSAB-systemet är det inte nödvändigt att skriva in all text från AMA då kod åberopas utan det 
räcker att endast hänvisa till texternas rubriker och koder. På det sättet så blir hanteringen av 
AMA både mer logisk och effektiv och de dokument som upprättas blir inte så omfattande tack 
vare koderna och rubrikerna i AMA [7]. 
 
BSAB-systemet används idag för att strukturera information inom anläggnings-, bygg- och 
installationsbranscherna. Det används även i många kalkylprogram och andra datahjälpmedel 
riktade mot byggsektorn. Strukturen i BSAB-systemet är uppbyggt på en systemvetenskaplig 
grundmodell och utifrån praktiska erfarenheter. I utvecklingsarbetet som Svensk Byggtjänst 
driver deltar många fackkunniga från en lång rad företag, organisationer och myndigheter. 
BSAB-systemet är som tidigare nämnts till för att alla inom byggsektorn ska förstå varandra 
och på så vis minska missförstånd som kan vara både tidsödande och dyra [7].  
 
Några exempel när BSAB kan vara tillämpbart visas nedan [6]: 

 Produktmodeller (gemensamma klassifikationstabeller ger ett effektivt 
informationsutbyte mellan byggande och förvaltning) 

 AMA och tekniska beskrivningar med stöd av AMA 
 Ritningsnumrering (med stöd av BSAB-systemets byggdelstabell) 
 Mängdförteckningar (struktureras på samma sätt som beskrivningar och kalkyler) 
 Kalkyler (Byggkatalogen) 
 Produktplanering och materialadministration 
 Varuinformation 
 CAD-system (samma behov av klassifikation som för produktmodeller och ritningar) 

 
BSAB-systemet är uppbyggt av samverkande tabeller som var och en uttrycker sin sida av 
informationen. Tabellerna utgår från praktiska behov. 
Några exempel på tabeller är [6]: 

 Byggdelar 
 Byggdelstyper 
 Produktionsresultat 
 Resurser 

3.3.1 BSAB 2.0 
BSAB 2.0 är ett nytt klassifikationssystem som utvecklas i branschen. Projektet BSAB 2.0 
jobbar med en vidareutveckling av BSAB-systemet och då främst med fokus mot BIM.  
 
Enligt Rogier Jongeling, ordförande i styrgruppen för branschprojektet BSAB 2.0, så är 
”systemet i grund och botten bra, men det finns begränsningar som gör att man i dagsläget inte 
kan använda det för att beskriva information genom livscykeln av ett hus eller anläggning; och 
då faller tyvärr mycket av BIM-tänket kring den obrutna informationskedjan. Vill man tillämpa 
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BSAB-koder i en BIM-modell inser man rätt så fort att systemet inte räcker till inom flera 
områden. Det finns dessutom inga egenskaper inom dagens BSAB-system och det är kanske 
den allra största begränsningen. Vi jobbar med att ta fram egenskapsuppställningar och med 
att utveckla olika tabeller” [8].  
 
Branschprojekt BSAB 2.0 har alltså som syfte att ta fram ett nytt gemensamt 
klassifikationssystem för all byggd miljö i Sverige som ska kunna erbjuda mer än nuvarande 
BSAB 96. Det nya systemet är tänkt att bli helt anpassat till digital modellering och bedöms 
vara en vital del för att kunna nyttja den fulla potentialen hos BIM [9].  
 
BSAB 96 innehåller enbart beskrivningar av objekt för byggnadsverk, utrymmen, byggdelar 
och produktionsresultat vilket inte bedöms räcka till vid  användande av BIM. Tanken är därför 
att det nya systemet ska innehålla beskrivningar för objekt, egenskaper och aktiviteter i hela 
livscykeln för både hus och anläggningar. Det blir grunden för kommunikation mellan alla 
aktörer genom bygg- och förvaltningsprocessen[9].  
 
Målet med systemet  är att det ska bidra till att spara stora kostnader som idag uppstår på 
grund av bristande kommunikation och när det är på plats inom svensk samhällsbyggnad så 
är det möjligt att det kan bidra till en internationalisering genom kopplingar till andra länders 
klassifikationssystem [9]. 
 
Som ett led i Trafikverkets ambition att samverka brett med övriga parter i byggande och 
förvaltning inleddes under hösten 2014 ett nära samarbete med Svensk Byggtjänst och BIM 
Alliance Sweden genom en styrgrupp. Gruppens uppgift var att ta fram riktlinjer för arbetet 
och tillse att relevanta synpunkter från hela branschen lyfts fram [24]. En systematikgrupp tog 
fram riktlinjer för klassificering och egenskapsbeskrivning medan det faktiska 
utredningsarbetet bedrevs i ett antal små och operativa arbetsgrupper som inriktat sig på olika 
typer av tekniska system. Gruppperna har bestått av företrädare för byggherrar, entreprenörer, 
projektörer och förvaltare [24]. För att maximalt förankra detta i branschen så tillsattes 3  
arbetsgrupper för att fungera som en första remissinstans. En samordningsgrupp ansvarar för 
att arbetsgrupperna arbetar efter samma direktiv, sammanställer materialet och rapporterar 
till styrgruppen. Det slutgiltiga resultatet av projekt BSAB 2.0 ska  sedan remissas till hela 
sektorn [24]. 
 
Projekt BSAB 2.0 startade i januari 2015 med planeringsaktiviteter och under våren 2016 
pågår interna remisser.  Under sommar/tidig höst är det tänkt att den externa remissen inom 
branschen. Den första officiella version av det nya klassifikationssystemet kommer sedan att 
lanseras under senare delen av hösten 2016 av Svensk Byggtjänst, som även kommer att 
förvalta och tillhandahålla det nya systemet [9]. 
 
De ledande offentliga beställarna som deltar i utvecklingsarbetet har tagit ansvaret för att 
implementera klassifikationssystemet inom de egna organisationerna senast januari 2018. De 
har också åtagit sig att verka för att systemet implementeras hos och används av övriga aktörer 
som är parter i bygg- och förvaltningsprocessen [9]. 

3.4 Trafikverkets specifika krav 
Trafikverket har mängder med tekniska dokument som ställer krav som rör deras verksamhet. 
Många utgår från svenska standarder medan andra utgår från deras egen praxis. Dessa 
tekniska dokument gäller för flera olika kategorier, det kan gälla drift och underhåll, broar och 
tunnlar, vägteknik, geoteknik för att bara nämna några kategorier [3].  
 
I detta kapitel kommer de dokument som är relevanta för träbroar inom ramen för detta 
projekt att beaktas och då specifikt projektering av dessa med betoning på den rittekniska 
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aspekten. Kravtexterna kommer till viss del att sammanfattas och bara de kapitel som anses 
nödvändiga för projektet kommer att behandlas. 

3.4.1 TDOK 2012:0035 Digital projekthantering  
All information i detta underkapitel är hämtat från Trafikverkets dokument TDOK 2012:0035 
Digital projekthantering. 
 
Kapitel 5.1 behandlar de generella kraven som gäller för projektering gentemot Trafikverket. 
Det behandlar hur objektorienterade informationsmodeller ska återspegla den planerade, 
projekterade och byggda anläggningen genom hela investeringsprocessen. 
 
Det ställs även krav på hur all geografisk information ska redovisas som objekt i 3D och 
projekteras i ett gemensamt koordinatsystem gällande för projektet. Koordinatangivelser och 
måttsättning ska stämma överens med mätningar som kan göras digitalt eller på ritningskopia. 
Dessa ska även ska överensstämma med eventuella grundkartor, polygonpunkter och fixar. 
 
Allt projekteringsunderlag ska kvalitetssäkras och hanteras enligt TDOK 2015:0181 
Objektorienterad informationsmodell, kapitel 1.1.5 och ritningar ska tas fram enligt krav som 
är redovisade i kapitel 6.3 eller 6.4 i detta dokument samt enligt TDOK 2015:0181 
Objektorienterad informationsmodell, kapitel 2.1. 
 
Om följande användningsområden är tillämpliga gäller TDOK 2015:0181 Objektorienterad 
informationsmodell: 
- Mängdförteckning kapitel.2.2 
- Utsättningsdata kapitel 2.3 
- Kommunikation kapitel 2.4. 
 
För datum och tid ska svensk standard tillämpas. Datum för handlingar ska återges i formatet 
åååå-mm-dd (2015-08-19) och tid  ska återges i formatet tt:mm:ss (med en tidsangivelse enligt 
svensk lokal tid).   
 
Samtliga objekt (enheter) ska projekteras i skala 1:1, i enheten meter och  en norrpil, ett 
koordinatkryss samt måttstock ska alltid finnas på planritningar. Legend eller 
teckenförklaringar ska visas ovanför namnrutan. 
 
Typsnittet för text på ritningar ska vara nån av ARIAL.TTF, ISO.SHX, ISOCP.SHX, FISO.SHX, 
HELV_MAG.SHX och HELV_OUT.SHX. 
 
Anvisningar i dokumentet TDOK 2012:35 Digital projekthantering ska alltid gälla före 
Bygghandlingar 90 del 7. 
 
Samtliga objekt anges med färg och linjetyp som är styrt av lager (BYLAYER) och inga objekt 
eller entiteter får förekomma på lager 0 (noll). Vid användande av flera viewports ska varje 
viewport ligga på ett eget lager och ritningsmodeller  ska kopplas som extern referens (Xref) 
till ritningsdefinitionen. 
 
Linjetyper skall beaktas enligt Bygghandlingar 90 del 7 Kapitel 6 Linjer, symboler och 
Beteckningar och avsteg ska godkännas av beställaren och dokumenteras i Objektspecifik 
digital projekthantering. 
 
När det gäller klassificering och kodning av objekt och lager ska följa Bygghandlingar 90 del 7 
Kapitel 3. Avsteg  ska godkännas av beställaren och dokumenteras i Objektspecifik Digital 
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projekthantering väg. Projektör ska på begäran kunna presentera en förteckning över använda 
lager omfattande lagernamn med beskrivningar på vad lager avser eller innehåller. 
 
Vid klassificering och kodning av objekt kan leverantören följa BSAB eller så kan TDOK 
2015:0181 Objektorienterad informationsmodell, kapitel 1.1.1 och 1.1.3 tillämpas. Handlingar 
utifrån förvaltningsdata som tillhandahålls i projektet ska följa angiven kodning och avsteg ska 
godkännas av beställaren och dokumenteras i Objektspecifik Digital projekthantering järnväg.  
 
I kapitel 6.1  så beskrivs hur ritningarna ska se ut hur ritningsram, namnruta, skallinjer, 
orienteringsfigur, anvisningstexter ska placeras i ritningsdefinitionens layout-läge 
(paperspace), dvs i skala 1:1 och namnrutan ska sättas in med insättningspunkt i ritningens 
nedre högra hörn. Det ska finnas utrymme för stämplar reserverat ovanför namnruta enligt 
figur ovan. Orienteringsfigur ska placeras så att överkant som högst är placerad i nivå med 
ritningens vikmärke för ritningsmitt.  
 
Ritningsblanketter och marginaler enligt svensk standard ska användas. Text på handlingar 
ska vara på svenska, följa A-serien och kunna förlängas upp till FFF.  
 
I kapitel 6.2 förklaras hur rithuvudet på trafikverkets ritningar ska se ut och beskriver lite 
djupare hur det bör byggas upp och vad som ska ingå. I figur 7 kan man se hur ritningens 
disposition ska se ut och i figur 8 finns förklaringar för vad som ska ingå i rithuvudet. 

 
Figur 8. Exempel på hur dispositionen på Trafikverkets ritningar ska se ut. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 9. Förklaringar till Trafikverkets rithuvud 
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3.4.2 TDOK 2015:0181 Objektsorienterad informationsmodell 
All information i detta underkapitel är hämtat från Trafikverkets dokument TDOK 2015:0181 
Objektsorienterad informationsmodell 
 
Objektorienterade informationsmodeller, dvs en modell med den informationen som 
genereras och förvaltas under ett byggnadsverks livscykel och omfattar fysiska- eller abstrakta 
objekt ska återspegla den planerade, projekterade och byggda anläggningen genom hela 
investeringsprocessen.  
 
Objektorienterad informationsmodell bestående av fysiska och abstrakta objekt från ett enskilt 
ämnesområde, en så kallad ämnesområdesmodell, ska innehålla klassificerade och 
statusmärkta objekt från ämnesområdet.  Objekt ska geometriskt representeras i 3D eller i 2D 
enligt angivna krav och geografisk information ska geometriskt redovisas som objekt i 3D.  
 
Klassificering och statusmärkning av objekt och CAD-lager (nivåer) ska ske enligt 
Trafikverkets tillämpning av byggdelar och byggdelstyper enligt BSAB och för järnvägsprojekt 
enligt basnivå BIM kan TDOK 2014:0385 Kodning av geografiska objekt nyttjas som alternativ 
klassificering.  
 
Med CAD-lager avses lager i AutoCAD och nivåer i MicroStation. Namnsättning av dessa CAD-
lager (och nivåer) ska följa CAD-lager SB11, utgåva 3 och tillämpa värdelistor publicerade på 
strukturplatsen. För järnvägsprojekt enligt basnivå BIM kan TDOK 2014:0385 Kodning av 
geografiska objekt nyttjas som alternativ namnsättning.  
 
I dokumentet beskrivs även några olika utbytesnivåer. Utbytesnivåer innebär att olika typer av 
filformat klassas i förhållande till ändamål och kompabilitet vid informationsutbyten. Det 
finns tre olika utbytesnivåer som presenteras här nedan: 
 
Utbytesnivå A – Verktygsberoende format  
Utbytesnivå A består av komplexa elementtyper som beskrivs av ett antal geometriska 
funktioner och relationer till ingående punkter och komponenter. Elementtypen kan bibehålla 
den information som är kopplad till objektet. Alla format som inte tillhör utbytesnivå B eller C 
tillhör därmed utbytesnivå A. Informationsutbyte avseende utbytesnivå A ska tillämpas vid 
överenskommelse mellan Trafikverket och leverantör. Exempel på format kan vara IFC. 
 
Utbytesnivå B – Verktygsneutrala format  
Utbytesnivå B består av Trafikverket betraktade verktygsneutrala format. De består av enkla 
elementtyper, ofta ren grafik med begränsad information kopplad till sig. En förutsättning för 
att tillhöra utbytesnivå B är att de går att läsa och bearbeta med CAD-plattformarna Auto CAD 
och/eller MicroStation utan att data förvanskas. Exempel på format kan vara DWG. 
   
    
Utbytesnivå C – Publiceringsformat  
Utbytesnivå C består av publiceringsformat med information och låsta objekt som skapats 
utifrån underlag enligt utbytesnivå A och B. Dessa kan läsas med en eller flera kostnadsfria 
programvaror. Innehållet i ett publiceringsformat är endast läsbart och redovisar resultat från 
tillämpningar och informationsvyer. Exempel på format kan vara PDF. 
 
Det finns även i dokumentet TDOK 2015:0181 beskrivningar av vilka format som tillhör de 
olika utbytesnivåerna men det behandlas inte vidare här.   

3.5 Bygghandling 90 
Bygghandlingar 90 är rekommendationer för hur bygghandlingar ska utformas för att vara 
både ändamålsenliga och enhetliga. Detta för att alla de parter inom byggbranschen genom 
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enhetliga bygghandlingar ska förstå varandra bättre och på så sätt kvalitetssäkra sina 
produkter [3]. 
 
Bygghandlingar 90 omfattade ursprungligen sex delar då den kom ut år 1991. Delarna 1, 2 och 
3 behandlar generella grunder medan delarna 4, 5 och 6 behandlar tillämpningen på Hus, 
Installationer respektive Ombyggnad. Sedan Del 1–6 utkom har en revidering gjorts år 2003. 
Den innehåller även Del 7 som behandlar anläggning och Del 8 som behandlar 
redovisningsteknik och metoder vid projektering då datorstöd används. Bygghandlingar 90 
omfattar nu därför åtta delar. Del 1 – 3 samt Del 8 i Bygghandling 90 ska anses vara 
rekommendationer som gäller för hela byggbranschen[3]. 
 
Rekommendationerna är framtagna av arbetsgrupper bestående av branschfolk från olika 
företag och administrerades av Byggstandardiseringen som var en del av SIS, Swedish 
Standard Institute [3].  
 
Rekommendationerna gäller främst ritningar med tillhörande texthandlingar men beskriver 
även till stor del sambandet till andra dokument knutna till ett projekt såsom AMA, 
Svenskstandard mm. Rekommendationerna gäller främst redovisningsteknik och ska gälla på 
samma sätt oavsett  om de utarbetas manuellt eller med datorteknik [3].   
 
Även om rekommendationerna visar hur färdiga bygghandlingar utformas kan de med fördel 
användas genom att olika bestämningsgrader nyttjas för att anpassas efter ett varierande 
behov av redovisning i byggprocessens olika skeden [3]. 
 
Det har dock visat sig i utredningen av rekommendationerna i Bygghandling 90 att det finns 
vissa olikheter vad gäller symboler och liknande mellan olika fackområden. Speciellt gäller 
detta vid jämförelser mellan olika tillämpningar inom bygg-, process-, verkstads-, 
skeppsbyggnads-, off-shore-teknik m.m [3].  
 
Det strävas därför, såväl nationellt som internationellt, att få till stånd en harmonisering av 
ritningsreglerna mellan de olika fackområdena inom byggsektorn och även mellan olika 
industrisektorer. Detta arbete, som bedrivs inom standardiseringsorganen, kan därför komma 
att mynna ut i revideringar och kompletteringar av dagens bygg- och 
installationsstandarder[3]. 

3.5.1 Bygghandling 90, Del 7 Redovisning av anläggning 
Bygghandling 90, del 7 Redovisning av Anläggning är de rekommendationerna som är tänkta 
att vara tillämpbara på anläggningsprojekt. Detta innebär dock inte att den saknar kopplingar 
till övriga delar som tidigare nämnts utan snarare att det i Del 7 görs vissa avsteg från dessa 
som endast anses applicerbara i anläggningsbranschen [4].  
 
I många fall fungerar Del 7 som förklaring till olika krav som ställs av trafikverket, antingen 
genom direkta referenser eller bara genom att olika krav och begrepp ibland bara förklaras mer 
utförligt i Bygghandling 90 än Trafikverkets krav. Nedan kommer det därför att nämnas de 
delar i Del 7 som kan anses kunna vara relevanta för träbroar och projekteringen av dessa inom 
ramen för detta projekt. 
 
Del 7, Kapitel 2.2 – 2.3: 
Kapitel 2.2 beskriver i princip vilka typer av modeller det finns i anläggningsbranschen och går 
in lite djupare på vilken typ av detaljeringsnivå dessa modeller utgår från. 
Kapitel 2.3 handlar om informationen som går att få från en modell, hur den ska användas 
samt vad den ska användas till. Då detta mest handlar om mark och markarbeten så är inte 
heller detta så väsentligt för just träbroar. I detta kapitel står det dock om modellerna och hur 



17 
 

de vid projektering av anläggningar måste anpassas för att data ska kunna relateras till någon 
typ av lägesbaserat system: ett referenssystem. Sådana delas vanligen upp i två kopplade 
system: ett koordinatsystem i plan och ett höjdsystem. Syftet är att med så god noggrannhet 
som praktiskt möjligt överföra lägesdata mellan projekteringsverktygens rätvinkliga 
koordinatsystem och jordens krökta yta [4]. 
 
De system som gäller är: 
 
Plan: för koordinatsystem i plan används en kartprojektion som överför jordens krökta yta till 
ett plant projektionssystem. Nu gällande system i Sverige är SWEREF 99 TM [4]. 
 
Höjd: för korrekt beskrivning av punkters höjd behövs ett separat höjdsystem. Med höjd avses 
vanligen ”höjd över havet” eller mer korrekt avståndet längs lodlinjen från en viss punkt till 
geoiden (vilket är en teoretisk yta som nära sammanfaller med världshavens medelyta ). 
Gällande höjdsystem är RH 2000 [4]. 
 
Del 7, Kapitel 3.1 - 3.4: 
Kapitel 3.1 – 3.4 beskriver i princip hur kodning och klassificering av de objekt som 
modellerats ska göras och vilka regler som ska följas. Det går där att utläsa att för 
landskapsmodellering så finns det speciella kodlistor och klassificeringar för 
landskapsinformation. En bro tillhör dock kategorin anläggning och anpassas därför efter 
BSAB systemet [4]. 
 
Del 7, Kapitel 5.2 - 5.4: 
Kapitel 5.2 behandlar främst hur de tekniska beskrivningarna bör upprättas och behandlar hur 
man med fördel kan använda sig av referensverket AMA samt BSAB-systemet. Andra 
dokument som kan vara av nyttiga  vid uppförandet av den tekniska redovisningen presenteras 
också i kapitlet. 
 
Kapitel 5.3 beskrivs vilka skalor ritningar i ett anläggningsprojekt ska ha, detta kan dock 
behöva frångås vid projektering av träbroar beroende på grund av att anläggningsritningar 
vanligtvis förväntas täcka väldigt stora geografiska områden vilket gör att en bro kan bli ganska 
liten i sammanhanget. Det finns beskrivet i Bygghandling 90 Del 2 vilka skalor som är rimliga 
för mindre byggnadsverk vilket kan vara en bättre referens för vilka skalor som bör användas. 
I kapitlet beskrivs även användandet av linjetyper, linjekaraktärer och texter, dessa är till stor 
del hänvisade till Bygghandling 90 Del 2 men vissa avsteg görs här. 
 
Kapitel 5.4 så visas det olika symboler som är relevanta vid  anläggningsritningar, endast få av 
dessa berör dock projekteringen av träbroar [4]. 
 
Del 7, Kapitel 6: 
Detta kapitel visar exempel på linjer, symboler och beteckningar som ska användas vid 
projektering av anläggningar. Hänvisningar till kapitel 5 sker även i detta kapitel [4]. 

3.5.2 Bygghandling 90, Del 2 Byggsektorns rekommendationer för 
redovisning av byggprojekt 
Bygghandling 90, del 2 Byggsektorns rekommendationer för redovisning av byggprojekt 
behandlar byggprojekteringens grundläggande delar, det vill säga de detaljer och delar som 
bygger upp ritningar och texthandlingar. Den behandlar även hur symboler och beteckningar 
skall tolkas. Detta är alltså generella normer och rekommendationer för hela byggbranschen 
där viss information kan motsäga de delarna som behandlar vissa specifika områden [3]. I 
dessa fall så är det den specifika delen som gäller. I alla kapitel kommer därför inte att 
behandlas utan bara de som anses vara ett stöd till del 7 eller som det explict refereras till. 
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Del 2, Kapitel 1.1 – 1.3: 
Kapitel 1.1 behandlar vilka format och marginaler som som ska användas för ritramar. Format 
innebär vilken storlek (vilka mått) en ritning ska ha medan marginalerna beskriver hur 
ritramen ska placeras på ritningen..  
 
Kapitel 1.2 behandlar olika markeringar för dessa format och marginaler. Markeringar läggs in 
på ritningar för att visa vart papperskopiorna ska vikas.  
 
Kapitel 1.3 beskriver hur rithuvudena bör se ut samt ger exempel på några olika varianter. 
Information om storlek på olika rithuvuden samt hur dessa ska se ut. Även förklaringar kring 
vilken information som ska synas vart i rithuvudet går att hitta här. [3].  
 
Del 2, Kapitel 3.1 – 3.5: 
Kapitel 3.1 beskriver hur linjers uppbyggnad ska se ut. Den beskriver de fem olika 
linjegrupperna som det är rekommenderat att använda och beskriver hur de olika linjerna i 
linjegrupperna förhåller sig till varandra. Det finns även beskrivningar av de fem olika 
linjerkaraktärerna (hur de ser ut, heldragen, prickad mm) som finns samt vad de ska användas 
till.  
 
Kapitel 3.2 – 3.4 handlar om vad olika linjer har för betydelse, hur de ska användas och i vilket 
sammanhang de ska användas. Det ges även övergripande förklaringar på vilka linjer och vilka 
tjocklekar som ska användas beroende på vad som ritas. 
 
Kapitel 3.5 handlar om texter och dess storlek samt hur dessa ska placeras på ritning [3]. 
 
Del 2, Kapitel 4.1: 
Kapitel 4.1 ger förslag på några generella symboler som kan vara bra att vara medveten om, 
detta behandlas dock bättre i del 7 där det finns fler specifika symboler som Trafikverket 
hänvisar till [3]. 
 
Del 2, Kapitel 5.2, 5.5: 
I kapitel 5. 2 förklaras och ges exempel på vilka skalor som är rimliga att använda, detta kapitel 
är mer applicerbart på träbroar än det kapitel i Del 7 som behandlar skalor [3]. 
 
Del 2, Kapitel 6.1 – 6.3: 
I kapitel 6.1 – 6.3  beskrivs lite olika rutiner och då framförallt hur ändringar går till och hur 
det ska ut när dessa görs. Förslagen i Bygghandling 90 gäller dock inte mot trafikverket då de 
har egna krav. Dock applicerbart ifall kunden är någon annan. [3].  

3.5.3 SB-rekommendationer 11 
”SB11 – CAD-lager” är en bok som ges ut av Svensk byggtjänst och ska fungera som en 
rekommendation för hur lager i CAD-filer ska benämnas enligt SS-ISO 13567, en svensk 
standard som behandlar organisation och benämning av CAD-lager för byggprojekt. Denna 
standard är även kopplad till Bygghandling 90 och innehåller tabeller med lagernamn och 
beskrivningar samt anvisningar för hur dessa ska tillämpas. BSAB 96 används dessutom för 
klassifikation av lagren vilket ger en samstämmighet till övrig byggdokumentation . I SB11 går 
det därför att se vad de olika lagren ska heta beroende på vilken aktivitet som ska utföras, 
vilken byggdel det är eller vad produktionsresultatet ska vara. Den är med andra ord en 
sammanställning av många av de krav som ställs i bygghandling 90, BSAB 96 och 
byggbranschen överlag [2]. 
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4 Genomförande  

Nedan presenteras hur genomförandet av projektet har gått till samt vilka verktyg och 
hjälpmedel som använts för att göra det. Det förklarar vilka olika metoder som använts för att 
uppnå resultatet och förklarar varför dessa olika metoder valdes. 

4.1 Teoretiska studier 
De teoretiska studierna har utgått från Trafikverkets krav då dessa har bedömts vara de krav 
som är högst upp i hierarkin. Trafikverkets krav hänvisar till en mängd andra dokument, som 
även de har studerats för att fastställa vilka ämnen som har varit rimliga att behandla. I och 
med att Trafikverket i stor utsträckning upphandlar markentreprenader så var inte alla krav 
direkt applicerbara för träbroar som till stor del tillverkas i fabrik. Därför gjordes ett urval av 
kapitel som ansågs vara relevanta för träbroar medan andra kapitel helt utelämnades. Denna 
bedömning gjordes efter konsultation med projektörer och i samband med att ha  studerat 
tidigare utförda projekt. Många av de som begrepp dök upp i de olika kravdokumenten som 
till exempel BSAB, AMA och BIM krävde även dem en förklaring. Vissa av dessa ämnen 
behandlades inte i någon större utsträckning i projektet men var ändå nödvändiga att förklara. 

4.2 Möten med projektörer 
Möten med de som projekterar träbroar på Martinsons har genomförts för att fastställa vilka 
problem som bedömts vara störst. Dessa är genomförda genom deltagande observation där det 
antecknades vad som diskuterades under de utvecklingsmöten som Martinsons höll under 
projektets gång.  
 
Det första mötet var med de projektörer som i nuläget ritar träbroar i Tekla. På det mötet 
behandlades svårigheter och problem med träbroritandet i Tekla. Detta möte hölls i början av 
projektet och de punkter som diskuterades blev en bra riktning på vad projektet skulle fokusera 
på. Anteckningar från mötet kan hittas i bilaga 1. 
 
På det andra mötet deltog även några projektörer som brukar projektera broarna i AutoCad. 
Tanken med det mötet var att fokus skulle ligga på projekteringen av träbroar ur ett mer 
generellt perspektiv, det vill säga inte bara sådant som var kopplat till Tekla. En del av det som 
behandlades under mötet var därför inte direkt relaterat till projektet, men utgjorde ändå en 
viktig del i det underlag som låg till grund för resultatet. Anteckningar från mötet kan hittas i 
bilaga 2. 

4.3 Studie av tidigare utförda projekt 
Ritningar på ca ett 20-tal projekt valdes ut och studerades. Projekten valdes genom att kolla 
en större mängd projekt (Ca 60 st) för att se vilka typer av broar som ofta projekteras. Metoden 
som användes var att titta på olika projekt på Martinsons server som gjorts sedan 2010 och 
kolla vilka  brotyper det var som hade byggts. Ingen statistik fördes och vilka projekt som 
undersöktes protokollfördes inte. Anledningen till detta var att studien endast gjordes för att 
få förslag på vilka projekt som var mest lämpade att titta på. Utifrån detta så valdes ett antal 
projekt ut där brotyperna var fackverksbroar, tvärspända plattbroar och balkbroar. Även två 
projekt med lådbalksbroar tittades på. Inga primärbärverk ingick i undersökningen då detta 
får anses vara specialfall, dvs ingenting som vanligtvis används. 
 
De projekt som användes i undersökningen valdes utifrån tre aspekter: 

 En  jämn fördelning i antal mellan de brotyper som uppfattades som vanligast 
eftersträvades.  

 Det skulle vara en relativt jämn fördelning av projekt som var gjorda i Auto Cad och 
Tekla . 
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 Projekten som valdes skulle vara avslutade, dvs att alla ritningar skulle finnas 
tillgängliga.  

 
Att just 20 projekt valdes ut var på grund av att detta bedömdes vara en rimlig mängd för 
kunna se likheter för de olika projekten. En större mängd projekt bedömdes inte ge några stora 
förändringar i resultat. För att se vilka projekt som valdes ut, se bilaga 6.  
 
När projekten undersökts har det gjorts i två omgångar med fokus på olika saker. Den första 
omgången var det liknande lösningar i projekten som var i fokus. Målet var att hitta byggdelar 
som är likadan eller åtminstone likartade i de olika projekten. Detta för att hitta olika sätt att 
effektivisera modellerandet av 3D-modellen genom att hitta möjliga komponenter i Tekla som 
återkommer i olika projekt. Det gjordes även för att hitta lösningar som skulle kunna nyttja 
automatiseringsverktyg för ritningsframställning. På grund av att det används många olika 
brickor vid träbrotillverkning så dokumenterades dem som användes i de olika projekteten. 
Dokumentet finns i bilaga 5. En lista för vilka återkommande byggdelar som eventuellt skulle 
kunna göras till förinställda komponenter i Tekla plockades fram och kan ses i bilaga 4.  
 
Den andra omgången behandlade ritteknik och ritningsinformation och den utfördes efter det 
andra mötet med projektörerna. Tanken var att lokalisera sådant som ser olika ut i AutoCad 
och Tekla samt se över vilken information som vanligtvis finns på ritningar för att se om det 
finns enklare sätt att föra den informationen från Tekla-modellen till ritningarna. En lista på 
åtgärder som bedömdes vara intressanta upprättades och kan ses i bilaga 3. 

4.4 Utredning av åtgärder i Tekla 
Detta arbete har genomförts på två olika sätt. Dels har det utförts självstudier i Tekla där 
enklare modellerande och ritningsframställning har genomförts genom så kallad ”trial and 
error”. Detta för att skapa en uppfattning om vad det innebär att använda i Tekla för 
modellering och ritningsframställan. Huvuddelen av arbetet med att utreda åtgärder i Tekla 
har dock skett tillsammans med Martinsons Tekla-ansvarig där vi gemensamt diskuterat och 
utrett vilka åtgärder som kan anses vara nödvändiga och möjliga att genomföra.  
 
En viss kunskap och hjälp har även funnits att tillgå med hjälp av Teklas egna 
intruktionsmanualer, dessa har dock fungerat som sekundärt stöd i detta projekt.  

4.5 Verktyg och hjälpmedel 
För insamling av information har litteratur och hemsidor på internet använts. Information har 
i första hand tagits från de som tillhandahåller tjänsterna som undersökts samt från 
myndigheter för att säkerställa att informationen varit pålitlig. För tillgång till Bygghandling 
90 och andra standarder användes Umeå Universitets onlinebibliotek för standarder, eNav. 
När det gäller kraven från Trafikverket så har dessa delvis kunnat gå att hitta på Trafikverkets 
hemsida och när detta inte varit möjligt så har det gått att fråga efter dem via mejl. Tillgång till 
Martinsons databaser har även använts för att hitta ritningar till olika projekt och andra 
dokument som varit nödvändiga för att kunna genomföra arbetet. 
 
Tekla Structures och AutoCad har använts för att att kunna utreda de åtgärder som ansets vara 
rimliga att genomföra. Google Drive har använts för säkerhetskopiering av filer och dokument 
samt gjort det möjligt att alltid ha tillgång till materialet rörande projektet online. 
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5 Resultat 

I detta kapitel beskrivs de resultat som framkommit i projektet. Kapitlet visar  på möjliga 
åtgärder som skulle kunna vara rimliga att genomföra utifrån de krav som ställs i kombination 
med möjligheterna att kunna genomföra dem i Tekla. Några generella åtgärder som inte berör 
Tekla men likväl Trafikverkets krav  kommer också till viss del beröras. 

5.1 Ritteknik 
De rittekniska kraven som gäller är baserade på Trafikverkets krav och utgår därför från deras 
kravdokument och bygghandling 90. I ett program som Tekla så är det i regel det som 
extraheras från modellerna som ska klara dessa krav (I figur 10 kan ett exempel ses på hur en 
extraherad ritning ser ut i teklas ”ritningläge”). Dessa dokument är i regel bygg- eller 
arbetshandlingar som ska skickas till beställare eller entreprenörer. Trafikverket har några 
olika utbytesnivåer som tidigare nämnts i teorin, som behandlar vilka format som ska 
användas. På Martinsons sker detta utbyte av information i regel genom PDF:er och DWG:er. 
För att dessa dokument ska hålla rätt kravnivå är det därför viktigt att inställningarna för 
exporter och utskrifter är gjorda på ett korrekt sätt. Om inställningarna inte stämmer så kan 
det vara så att även om ritningarna är korrekta i Tekla så kan de misstämma efter exporter och 
utskrifter.  
 

 
Figur 10. Exempel på hur en ritning på en av Martinsons broar kan se ut i Tekla. 

5.1.1 Rithuvud 
Det finns för Trafikverket väldigt tydliga krav på hur deras rithuvuden ska se ut. I dagsläget 
finns dock inte detta rithuvud i Martinsons Tekla-Startmodell utan endast Martinsons egna 
rithuvud och Trafikverkets gamla rithuvud. Att det inte finns i Startmodellen innebär förstås 
inte att det inte är möjligt att lägga till det på de ritningar där det är nödvändigt, det tar dock 
onödig tid. Att därför lägga till trafikverkets rithuvud som ett valbart standardalternativ bör 
ses som en lämplig åtgärd att göra då detta är ett återkommande moment som tar onödig tid. 
Att lägga till detta rithuvud är inte heller något som kräver särskilt stora insatser då det med 
all fördel går att nyttja Martinsons standardrithuvud som utgångspunkt för att skapa 
Trafikverkets specifika rithuvud. 
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Ett annat rithuvud som också borde finnas tillgängligt som alternativ är det rithuvud som finns 
som exempel i Bygghandling 90, Del 2. Detta kommer förmodligen inte att användas lika 
mycket men det skulle göra det enklare att uppfylla Bygghandling 90:s krav även i de fall där 
Trafikverket inte agerar beställare. 
 
Genom att göra dessa förändringar skulle det bli möjligt att välja vilka olika rithuvuden genom 
att gå in på ritningen egenskaper och ändra till det föredragna rithuvudet bara genom att välja 
rithuvudets specika flik och klicka modify. De olika flikarna som finns tillgängliga i dagsläget 
visas i figur 11. 
 

 
Figur 11. Menyn där det är möjligt att välja rithuvud som den ser ut i dagsläget. 

5.1.2 Kodning och klassificering 
Kodning och klassificering av sådant som ritas innebär att man kopplar det man ritar till AMA 
med hjälp av BSAB-systemets koder. Detta görs genom att olika material, resurser, byggdelar 
och produktionsresultat beskrivs med en kod på ritningar. Vad detta innebär i praktiken är att 
det som ritas i Tekla ska komma ut i tex en DWG med linjer med ett specifikt namn som beror 
på vad det är tänkt att beskriva. Detta innebär att ritningar i Tekla-modellen måste konverteras 
från Tekla till formatet DWG. Detta är möjligt genom att i ritningslistan välja att exportera 
ritningarna från Tekla. Hur ritningslistan ser ut och vilka alternativ för vad som går att göra 
med ritningarna går att se i figur 12 och figur 13. 
 
 

               
Figur 12. Ritningslistan i Tekla. 
  
 
 
Dessa exporterade ritningar kommer dock inte att stämma enligt BSAB–systemet per 
automatik. För att åstadkomma detta så krävs det att det finns ett exportlager som kan sortera 
olika byggdelar och på så vis ge de exporterade ritningarna rätt koder. Ett sätt att åstadkomma 
detta är att använda det exportlager som är standard i Tekla heter SB11.  För detta exportlager 
finns det dessutom redan förinställda filter som ser till att rätt byggdel hamnar i ett filter som 
sedan ser till att den kommer att exporteras med rätt kod. Koderna i sig kommer från de 
rekommendationer som finns i boken ”SB-rekommendationer 11”, där det är möjligt att hitta 

Figur 13. De olika alternativ för färdiga 
ritningar som går att välja i Tekla. 
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sammanfattningar av vilka koder som gäller för de vanligasta byggdelarna. Denna mall verkade 
därför vara utmärkt för att kunna skapa DWG-ritningar med koppling till AMA med hjälp av 
BSAB-koder. Detta visade sig dock inte riktigt vara lika lätt som det från början verkade. Dettta 
på grund av de många anpassningarna som Martinsons gjort i sin Startmodell inneburit att de 
även varit nödvändigt att skapa egna filter (exempel på ett filter för en limträbalk ses i figur 14) 
som är anpassade för byggnader i limträ.  
 

 
Figur 14. Filter för en vanlig limträbalk. 
 
Detta skulle innebära att Martinsons skulle behöva göra om sina nuvarnade filter för det skulle 
kunna fungera tillsammans med exportmallen SB11. En annan nackdel med SB11 exportlagret  
var dessutom att det fanns väldigt få filter för trämaterial då Tekla, som tidigare nämnts, 
mestadels är anpassat för stål och betong vilket kan ses i figur 15 
 

.  
Figur 15. Rullista som visar några av de olika filtrena som Tekla använder 
 
Vidare undersökningar visade dock att Martinsons redan hade ett eget exportlager som de egna 
filterna var anpassade efter, det vill säga de byggdelar som Martinsons oftast använder. Att 
utvidga detta exportlager och själv skapa de koder som ansågs saknas  med hjälp av BSAB:s 
byggdelstabell elle rekommendationerna i SB11 ansågs därför som ett alternativ till att använda 
Teklas exportlager SB11. Exportmenyn med dem olika tillgängliga exportlagren visas  i figur 
16. I figur 17 så visas vilken kod en vanlig limträbalk får i lagret MB_EXPORT. 

          
Figur 16. Menyn för export som visar                                                 Figur 17. Koden för en vanlig limträbalk  
olika expormallar som finns.                                                            I Martinsons exportlager 
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Här blir det därför ett val vilket tillvägaggångsätt som är bättre, anpassa Startmodellen för 
SB11 eller fortsätta att anpassa det egna exportlagret. Båda valen anses möjliga att genomföra 
och vilket beror egentligen bara på vilket av dem som kräver minst resurser. I detta fall är det 
nog rimligast att de fortsätter utveckla sin egen. Att endast åtgärda en exportmall i förhållande 
till att förändra en stor del av Tekla-Startmodellens upplägg borde vara en överkomligare 
uppgift som dessutom inte kräver lika stor kunskap om Tekla.  
 
Startmodellens nuvarande mall är dock anpassad efter husbyggande vilket gör det olämpligt 
att använda den vid projekteringen av broar. En ny mall måste därför ändå skapas för att den 
ska vara användbar vid projekteringen av träbroar. Det rimligaste sättet att göra detta skulle 
vara att kopiera den nuvarande mallen och behålla den gamla. Det skulle då vara möjligt att 
nyttja det jobb som gjorts för att skapa den gamla mallen för att kunna skapa en ny anpassad 
för träbroar. I och med att återanvända den gamla mallen och dess upplägg  samt använda 
koderna  som finns sammanfattade i boken ”SB-rekommendationer 11”, så skulle det 
förmodligen vara möjligt att genomföra uppdateringen av den gamla mallen och att skapa en 
ny för träbroar på ett relativt enkelt sätt.  
 
För att det ska vara möjligt uppdatera den gamla mallen med aktuella byggdelskoder samt 
skapa en ny anpassad för träbroprojektering så skapades en lista över vilka koder som anses 
vara relevanta och de kan ses i bilaga 7. 

5.1.3 Linjetjocklekar och linjekaraktärer 
En översikt av linjetjocklekar och linjekaraktärer gjordes för att se så att dessa stämde enligt 
Bygghandling 90, Del 2 och Del 7. Denna gjordes då det vid jämföreslse mellan ritningar ritade 
i Auto Cad  och Tekla ibland var möjligt att urskilja skillnader mellan de två. Genom denna 
översikt kunde det då fastställas att dessa i en viss mån inte stämde överens med de 
rekommenderade linjegrupperna i Bygghandling 90, som kan ses i bilaga 8. Ett förslag togs 
därför fram för att visa hur det skulle kunna se ut ifall samtliga linjegrupper fanns tillgängliga 
i Tekla och även det ses i bilaga 8. Ett problem med att ändra linjerna i Tekla blev dock att 
linjetjockleken i Tekla bara gick att bestämma med en decimal, och det i Bygghandlingar 
beskrivs med två decimaler. Lite anpassning och avrundning blev därför nödvändig för att 
kunna ta fram förslaget, förslaget blev därför inte helt korrekt men bedöms som tillräckligt bra 
för att det ska duga för Martinsons.  
 
För att detta ska göra någon  nytta i layouterna så krävs det dock att rätt inställningar görs i 
ritningsinställningarna också. Det vill säga att rätt typ av objekt använder rätt färg. Exempel 
på hur dessa inställningar kan göras kan ses i figur 18. 
 

 
Figur 18. Exempel på ritningsinställningar för linjetyper. 
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Dessa nya inställningar bör även dokumenteras som någon typ av lathund. Denna lathund 
skulle då även kunna användas för att säkerställa att linjerna som används blir korrekt tjocklek 
vid de tillfällen som det är nödvändigt att göra linjer i ritningslayouterna.   
 
Även en översikt av vilka linjekaraktärer som används samt skapande av en lathund för dessa 
skulle också kunna vara bra. Detta för att se till att de linjetyper som används stämmer överens 
med bygghandling 90:s rekommendationer. Anledningen till att detta är nödvändigt är att ifall 
fel linjekaraktär används till fel sak så kan dem som läser ritningen missuppfatta vad det 
betyder. 

5.1.4 Texter och standardtexter  
Trafikverket har några utvalda textyper som är tillåtna att använda och hänvisar till 
Bygghandlingar 90 angående vilka storlekar som bör användas. I de flesta fall är det 
projektören som gör ritningarna som måste se till att det stämmer. Dock så finns det i 
Martinsons Startmodell en mängd texter som är sparade därför att de ofta används. Dessa  är 
inte sparade i rätt typ av font och bör ändras till den typ som vanligtvis används på ritningarna 
då det är en väldigt enkel åtgärd som har potential att spara 
väldigt mycket tid. Detta eftersom det räcker med att endast en 
text är i fel typ på ritningar levererade till Trafikverket för att 
de ska underkännas och måsta genomgå ett nytt 
remissförfarande. 
 
En åtgärd som också bör övervägas är att utöka antalet 
standardtexter. Att göra standardtexter kan låta lite simpelt 
men är i realiteten ett väldigt bra hjälpmedel för att leverera en 
bra produkt. Standartexter gör att ritningar från Martinsons 
talar samma språk vilket skapar en kontinuitet och tydlighet 
som underlättar för både dem som projekterar och dem som 
mottager handlingarna. En ytterligare fördel är att onödiga 
stavfel och syftningsfel på ett enkelt sätt kan undvikas. Ett 
exempel på en vanlig standard text med mycket teknisk 
information går att se i figur 19. 
 
 
Vilka standardtexter som kan anses vara nödvändiga måste 
bestämmas av Martinsons och vilka det borde vara bör 
bedömas av de som arbetar med att ta fram ritningar.  
 
Det har även visat sig att Tekla skriver ut texterna i fel höjd på 
ritningar i förhållande till vad man valt för höjd i 
inställningarna i Tekla. Detta medför att texterna måste 
anpassas i textinställningarna för att det ska stämma när man 
skriver ut dem. Detta var ett fel Tekla var medvetna om och 
deras förslag på lösning var helt enkelt att texterna korrigeras 
i textinställningarna vilket kan ses i figur 20 där höjden 4.07 
är valt vilket kommer att resultera att den blir 3,5 på ritning.  
 
För att slippa hålla reda på hur de olika texterna skalas om för 
att stämma så skulle det var rimligt att det görs en inställning 
för de textstorlekar som Bygghandling 90 förespråkar som 
redan är anpassad för att stämma vid utskrift. Denna sparas 
sedan i Startmodellen och på detta sätt så skulle varje 

Figur 19. Exempel på 
standartext 

Figur 20. Exempel på text med 
korrigerad skala 
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projektör slippa fundera på vilken höjd som gäller när textstorleken behöver ändras utan kan 
istället väljas från en rullista likt figur 21. 
 

 
Figur 21. Rullista som visar olika alternativ för textstorlekar. 

5.2 Modellering 
I och med att Tekla är ett 3D-CAD program som arbetar med objektorienterade 
informationsmodeller så innebär det att byggnadsverket utformas genom att bygga upp det 
tredimensionellt med hjälp av olika objekt och hur detta kan se ut visas i figur 22.  
 

 
Figur 22. Bron i figur 10 i " modelläge". 
 
Genom att välja de egenskaper som objektet ska ha så är det möjligt att själv skapa de olika 
byggnadsverk som eftersträvas. Tekla använder sig med andra ord inte bara av 
förprogrammerade kataloger med byggnadsverk som måste användas utan tillåter användaren 
att själv tillverka de objekt som ska användas. Detta innebär att den som projekterar i princip 
bygger hela byggnaden virtuellt i 3D för att senare generera ritningar från den virtuella 
modellen. Detta gör att mycket av den totala tid som används för att skapa handlingar läggs på 
att skapa en modell, vilket i fortsättningen kommer att kallas ”modellering”, att förenkla och 
utveckla ”modelleringen” av Tekla är därför av intresse. 

5.2.1 Profil- och materialkataloger 
Teklas profildatabas har ett standardutförande med väldigt många olika typer av profiler. Om 
de profiler som behövs inte finns i så blir det dock nödvändigt att lägga till dessa. Detta går att 
göra på några olika sätt, som visas i figur 23,  där vanliga sätt är att använda en DWG som 
definierar hur profilen ska se ut i Teklakatalogen, utifrån den informationen kan senare 
profilen göras till ett tredimensionellt objekt. En annan möjlighet är att själv rita den i Tekla 
funktionen Sketch editor, som gör det möjligt att i Tekla rita profilerna som de är tänkta att se 
ut och sedan spara den i profilkatalogen.  
 
En fördel med Sketch editor i förhållande till att använda DWG-filer är att det i Sketch editor 
är möjligt att göra en profil där vissa mått går att ändra, detta är inte fallet när DWG-filer 
används.  Det gemensamma problemet är förstås att informationen för hur dessa ser ut finns 
måste finnas någonstans och sitta och leta information för hur olika tvärsnitt och profiler ser 
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ut kan vara tidsödande. Att därför se till att tvärsnitt och profiler som ofta används i 
Martinsons konstruktioner finns i Startmodellen som standard bör därför vara rimligt.   
 

 
 

 
 
 

Vilka profiler som bör användas kan diskuteras och ständigt förnyas då det inte är en åtgärd 
som kräver så stora tidsrresurser. Det som dock bör vara högst rimligt att föra in i 
Startmodellen måste dock anses vara de produkter som Martinsons själva levererar. En 
översikt av samtliga panelar som levereras från Martinsons bör därför göras och föras in i 
Startmodellen då flera av dessa saknas i dagsläget.  
 
Fler profiler är de olika toppföljarna (brädan som ligger längst upp på broräckena, kan ses i 
figur 29) som brukar användas, dessa kan läggas in som några olika standarder alternativt att 
en profil skapas i sketcheditor  som gör det möjligt att ändra måtten. Valet bör rimligtvis bero 
på hur många varianter som vanligtvis används. Trafikverkets vanliga navföljare ( Den profil 
som fästs på räckesstolparna och följer vägen en bit ovanför vägbanan, placeras på insida 
räckesstolpar), räcken och eventuella övergångskonstruktioner kan också med fördel läggas in 
i Startmodellen då dessa med stor sannolikhet kommer att återkomma i åtminstone några 
projekt. Takplåts-profiler kan också vara relevanta att ha i en Startmodell men då snarare på 
grund av att underlätta husprojekteringen.  
 
Dessa nya profiler som bör läggas in i Startmodellen bör organiseras så att de profiler som 
Martinsons själva tillverkar bör ligga under en kategori medan profiler som kommer från 
externa parter bör ligga i en bro mapp respektive en husmapp. Detta för att det ska vara tydligt 
vart alla olika saker finns samt vad det är som Martinsons tillhandahåller. Hur profilkatalogen 
är uppbyggd och vilka profilkategorier som finns går att se i figur 25, vilka profiler som för 
tillfället finns inlagda av Martinsons i Startmodellen kan ses i figur 24.  
 

 
 

Figur 23. Meny för de olika sätt att lägga till profiler 
i profilkatalogen 

Figur 24. Kategorin Martinsons i 
profilkatalogen 
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Figur 25. Profilkatalogen  
 
Vad gäller materialdatabasen så påverkar den i dagsläget inte ritningar eller modellering på 
något avsevärt sätt. Den påverkar dock den information som kan användas i rapporter och 
tabeller. Att densiteten för material stämmer påverkar till exempel vilken tyngd olika byggdelar 
kommer att få i modellen, vilket senare kan synas på rapporter som skapas från modellen och 
på tabeller som skapas på ritningar. På tillverkningsritningar kan även fel namn på materialet 
skapa förvirring vid tillverkning. Det har även uttryckts önskemål från konstruktörer att 
information kring olika byggdelar ska presenteras i tabellform på ritningarna, dessa tabeller 
skulle i sådana fall genereras från modellen villket skulle innebära att fel material och fel 
densitet skulle ge fel tyngder och material även på ritningar. Att därför uppdatera 
materialkatalogen med fler material som använder rätt densitet kan ta bort en osäkerhet som 
till viss del finns i dagsläget men bör inte ses som en direkt nödvändighet. Menyn för 
materialkatalogen går att se i figur 26. 
 

  
Figur 26. De olika kategorierna i materialkatelogen 
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5.2.2 Förinställda val 
Det går att göra inställningar för olika byggdelar igenom att ställa in vilka egenskaper de ska 
ha och sedan spara dessa under en rullmeny med det namn som passar. Vilka olika egenskaper 
en vanlig limträbalk har i Tekla går att se i figur 27 och rullistan för de olika valen går att se i 
figur 28. 
 

                       

    
Det här är ett bra sätt att se till att byggdelar som kan anses vara samma typ får samma 
inställningar oavsett vem som projekterar och gör att det går lite snabbare. Listan som finns 
idag är baserad på att vilka byggdelar som har använts i limträhallar och limträhus och vissa 
vanligt förekommande byggdelar som används i träbroar finns därför inte i denna listan idag. 
 
Exempel på delar som skulle kunna vara rimliga att lägga till som val i listorna är 
överbyggnader, vägbeläggningar, gummidukar och plåtbleck. Kort sagt det som används på 
broar som inte finns sedan tidigare, en mer exakt bedömning av vad detta är bör göras av 
projektörer. Vad som är den viktigare aspekten med göra dessa inställningar är kopplingen till 
kodningen av byggdelar som beror på de inställningar som står i properties. Dessa 
inställningar är vad som styr vilket lager olika byggdelar hamnar i  dwg:erna. Vilka 
inställningar som måste vara korrekta beror dock på vilken exportmall används vilket innebär 
att det kan vara bra att fatta ett beslut om vilken exportmall som ska användas i fortsättningen 
innan det går att göra dessa inställningar. En annan sak som kan vara möjlig att göra med 
dessa förinställda val är att ta bort skrafferingen på dem som deafult. Anledning att det skulle 
vara önskvärt att ta bort skrafferingen är att den skapas automatiskt och inte alltid stämmer 
med Bygghandling 90. Den bedöms även göra ritningarna otydligare på grund av att det blir 

Figur 27. Förinställd inställning för 
limträbalk (Notera att kvaliteten 
L40 har utgått) 

Figur 28. De olika förinställda valen 
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väldigt mycket sträck som 
kan ta bort fokus från sådant 
som är viktigt att belysa på 
en ritning samt att den i 
vissa fall kan täcka andra 
linjer. Det skulle då ta bort 
momentet att dölja 
skrafferingen på ritningar 
samt se till att det inte glöms 
bort. Skraffering är mönstret 
som visar hur material ser ut 
om ett snitt placeras mitt 
inuti materialet och hur det 
kan se ut på ritning kan ses i 
figur 29. 

5.2.3 Smarta komponenter 
Smarta komponenter är färdiga byggdelar i modellen som går att 
anpassa efter några olika förhållanden endast genom att göra val i en 
rullista eller skriva in de värden som efterfrågas. Att använda smarta 
komponenter kan vara väldigt tidsbesparande då en smart komponent 
i regel sätts ut med två till tre moment. Samma byggdel kan ifall den ska 
ritas manuellt kräva 20 till 30 olika moment. Att det finns tidssparande 
aspekter i att göra smarta komponenter är det inga tvivel om utan 
problemet är snarare vilka byggdelar som är lämpliga att göra till 
komponenter,  och det blir därför snarare den frågan som måste ställas. 
I komponentlistan i figur 30 går det att se några  av de komponenter 
som  bedömts vara rimliga att göra för att förenkla husprojekteringen.  
 
Komponenter kan  dock göras utan  intelligens, detta innebär att dem 
endast har sparats som ett objekt som är möjligt att sätta in i modellen 
men saknar den kodning som krävs för att det ska vara möjligt att ändra 
dess bredd, höjd eller nåt liknande. Dessa är relativt enkelt att göra men 
gör inte någon oerhörd nytta i en Startmodell då det väldigt ofta är något 
som förändras i en byggdel mellan olika projekt vilket gör att dessa 
komponenter ändå skulle behöva ritas om manuellt. Att  skapa en smart 
komponent med de smarta funktionerna som gör att komponenten är möjlig att anpassa efter 
rådande förhållanden är dock lite knepigare. Det krävs då en viss nivå av programmering som 
både kräver kunskap samt större mängd nedlagd tid. Med tanke på det jobb och den tid som 
krävs för att skapa vissa komponenter så är det därför rimligt att vara rätt så noggrann med att 
välja ut vilka byggdelar eller konstruktionslösningar som är lämpliga lägga tid på. Detta bör 
bedömas utifrån att den tid det skulle ta att skapa komponenten måste sättas i förhållande till 
hur ofta de används. Ett exempel på en komponent som skapats och flitigt används kan ses i 
figur 31.   
 

Figur 30. De olika 
komponenter 
Martinsons skapat 

Figur 29. Tvärsnitt av bro med skrafferat ändträ. 
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Figur 31.  Exempel på en stagkomponent 
 
För att göra det enklare för Martinsons att bestämma vad dem borde arbeta vidare med så har 
det tagits fram en lista med vanligt återkommande lösningar som det kan finnas en potential 
att fortsätta arbeta med. Listan säger inte vad som borde göras utan är endast ämnad att vara 
ett förslag och finns i bilaga 4.  

5.2.4 Kloningsmallar 
Kloningsmallar, eller cloning templates, är tillverkningsritningar i Tekla som är gjorda efter 
konstens alla regler, de ska med andra ord stämma väl överens med hur handlingar som ska 
levereras till produktion bör se ut (I figur 32 visas menyn för ritningsextraherande där några 
av de kloningsritningar som för tillfället finns tillgängliga i Startmodellen visas). Dessa 
ritningar ska sedan kunna användas för att klona de ritningar som ska skapas i ett specifikt 
projekt. Detta innebär att det i princip inte är nödvändigt att göra någon handpåläggning för 
att skapa tillverkningsritningar ifall det redan finns kloningmallar. 
 

 
Figur 32. Menyn för ritningsextraherande. 
 
Även om detta låter som en funktion som borde underlätta ritningsframställningen en hel del 
så finns det begränsningar till vad som går att klona. Det mall som används bör geometriskt 
vara väldigt likt det objekt som det ska skapas en ritning på, det bör även vara inritade i 
modellen på samma sätt. Det vill säga att byggdelen bör vara ritad med liknande Start och 
slutpunkt, liknande rotation i modellen och med samma egenskaper för placeringen av 
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byggdelen i koordinatsystemet som kloningsmallen för att uppnå det bästa resultatet. Meny 
för inställning av dessa egenskaper kan ses i figur 33. 
 

 
Figur 33. Meny för balkinställningar. 
   
Med detta som bakgrund så är det ej läggas ned tid på att skapa kloningsritningar för andra 
byggdelar än komponenter som används ofta och inte ändras geometriskt på något avsevärt 
sätt. Ett bra exempel där det skulle gå att skapa några olika (Fyrkants-,rektangulär- och 
rundbricka) kloningsritningar är för en brickkomponent där de olika brickor som vanligtvis 
används i träbroar finns tillgängliga. 

5.2.5 Placering av modell i koordinatsystem 
Ingen rekommendation eller förslag på åtgärd ges då det inte gått att att fastställa hur det 
fungerar i dagsläget och inga direkta klagomål kring  det har uppfattats. Det kan dock 
konstateras att det för Trafikverket finns krav som eventuellt kan bli nödvändiga att uppfylla 
någon gång i framtiden. Efterforskningar på hur det fungerar med koordinater i Tekla är nog 
därför en bra idé, inga åtgärder bör dock göras i Startmodellen då detta framförallt bör lösas i 
respektive projekt. 

5.3 BIM 
Trafikverket som beställare är i framkant då de sedan 2015 upphandlar sina nya investeringar 
med krav på BIM. För Martinsons så innebär detta en förändring då det inte tidigare har 
funnits några liknande krav på vare sig byggnads- och hussidan eller brosidan av 
projekteringen. Att uppdatera sina interna arbetssätt och processer för att klara BIM är en 
ganska komplex uppgift då det kan kräva både ny kunskap och nya programvaror. 
 
I Martinsons fall har dem kommit väldigt långt i att uppnå detta bara genom att övergå från 
att använda Auto Cad till att använda Tekla. Tekla arbetar som tidigare nämnt med 
byggnadsinformationsmodeller vilket gör att Martinsons bara genom att byta programvara tar 
ett rejält kliv fram enligt Trafikverkets BIM-trappa. Tekla är som program generellt väldigt 
långt fram i sin utveckling av programmet för användning i BIM och att fortsätta utveckla det 
även för Martinsons specifika produkter bör därför vara möjligt tack vare Teklas öppna 
gränsnitt och  med hjälp av olika insticksprogram.  
 
I dagsläget bör däremot fokus ligga på att göra de åtgärder som tidigare nämnts gällande 
ritteknik för att uppnå Trafikverkets krav vid exporter och utskrifter. Dessa åtgärder är vad 
som är nödvändigt för att uppnå vad Trafikverket kallar utbytesnivå C och B. Dessa är de nivåer 
som Trafikverket uttryckligen i sina kravdokument angående BIM konstaterat vara de nivåer 
som ska användas ifall det inte skett någon specifik överenskommelse med Trafikverket, vilket 
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borde betyda att det är formaten på dessa nivåer som oftast kommer att nyttjas. Ifall en sådan 
specifik överenskommelse blir nödvändig i framtiden så borde det vara möjligt att lösa från fall 
till fall. 

5.4 Generellt för broprojektering 
Det finns även vissa åtgärder som ligger utanför Startmodellen men som direkt är kopplade till 
hur framförallt ritningar och exporter faktiskt ser ut. En åtgärd som framkommit är att skapa 
någon typ av instruktion för hur ritningar ska se ut, vad som ska skrafferas, vad som ska döljas 
och liknande för att skapa en kontinuitet oberoende av vem som projekterar. Denna bör kunna 
se ganska enkel ut då den inte borde behöva behandla mer än sådant som är specifikt träbroar, 
att här nyttja kunskapen från de som använt AutoCad vore därför rimligt. 
 
En annan är att ta fram någon typ av lathund för linjetjocklekar, linjekaraktärer och figurer för 
sådant som ritas i Teklalayouterna. Det vill säga sådant som ej kan ritas in i modellen men som 
ändå måste representeras av linjer eller figurer på ritningarna. Dessa bör utformas utifrån 
Bygghandling 90. 
 
Generellt så borde det kanske även vara aktuellt att ta kontakt med Trafikverket för att 
tillammans med dem bestämma vilka kravdokument som blir väsentliga för Martinsons. Även 
om alla dokument finns tillgängliga så kan det förstås hjälpa att prata med dem som kan det 
bäst.  Att anordna en utbildning i Trafikverkets krav och projektdatabaser skulle därför kunna 
vara en bra åtgärd.  
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6 Diskussion  

Detta projekt har till stor del utgått från de krav som ställs på projekteringen av en träbro, och 
då är det framförallt krav från beställare som menas. Den teoretiska bakgrunden som utgått 
från Trafikverkets specifika krav blev väldigt omfattande då det referas till en rad andra olika 
kravdokument och system. Bara att leta reda på och läsa igenom Trafikverkets olika interna 
dokument krävde väldigt mycket jobb. Att Trafikverket dessutom hänvisar till Bygghandling 
90 Del 7 som i sin tur hänvisar till Bygghandling 90 Del 2 gjorde att åtskilliga hundratals sidor 
av krav har behövt läsas igenom för att kunna göra en bedömning över vad som är relevant för 
just detta projekt. Trots detta så gick det inte att garantera att alla relevanta krav fångats upp i 
projektet. 
 
En källa till problem har också varit att informationen i framförallt Bygghandling 90 inte alltid 
är särskilt specifik utan måste i regel tolkas av den som läser den, vilket skapar en ännu större 
osäkerhet. Många av de krav som ställs är dessutom riktade mot anläggningsjobb, i och med 
att en träbro blir en kombination av en del i ett anläggningsjobb och ett eget byggnadsverk 
komplicerades det ännu mer. Trots dessa svårigheter har det gått att hitta några konkreta 
åtgärder som bör göras för att förbättra Martinsons Startmodell. De åtgärder som föreslås i 
resultatet i kapitlet Ritteknik bedömdes inte göra att Startmodellen uppfyller precis alla krav 
som ställs från Trafikverket eller för den delen uppfyller de rekommendationer som görs i 
Bygghandling 90 men med dem bör Martinsons komma en god bit på vägen via relativt enkla 
medel. 
 
Projektet handlade dock inte bara om beställares krav utan har även behandlat de problem 
som upplevs av de som jobbar med projektering av träbroar. I detta fall utgick arbetet mest 
från de projektörer som dagligen arbetar med träbroar och det fick ligga till grunden för vad 
som skulle vara rimliga åtgärder, detta var förmodligen det enskilt viktigaste momentet för att 
förstå Martinsons specifika problem och behov. Utifrån dessa åsikter som framfördes via 
samtal och möten samt från de studier av olika projekt som tidigare hade utförts så skapades 
en uppfattning om vilka problem som gör att modellering och ritningsskapande inte 
fungerande tillfredställande. 
 
Att sedan utreda vilka åtgärder som skulle gå att göra eller åtminstone var rimliga att göra blev 
ett betydligt svårare jobb. Det krävdes då inte bara kunskap i hur Tekla kan användes utan 
även relativt ingående kunskaper i hur olika inställningar och modifikationer görs. Om inte 
tidigare erfarenhet för hur Tekla används vid projektering av limträ hade funnits så skulle nog 
detta projekt inte ha kunnat genomföras på samma sätt. Det hade då krävts alldeles för mycket 
tid för att lära sig den ingående kunskapen som behövs för att genomföra ett limträprojekt. 
Fokus kunde istället ligga på att titta hur Startmodellens olika inställningar är gjorda samt lmer 
noggtant undersöka vad som redan fanns i modellen och vad som skulle vara möjligt att lägga 
till. En absolut kritisk anledning till att viss kunskap har kunnat inhämtas har ändå i slutändan 
varit i diskussioner med Teklaansvarig där det varit möjligt att få feedback och tips om vad 
som är rimligt att kika på och vart det kan hittas i Tekla.  
 
Vad gäller resultatet  så går det konstatera att en hel del förslag på åtgärder som är möjliga att 
genomföra har producerats, både åtgärder gällande ritteknik och modellering. Det är 
garanterat möjligt att hitta fler åtgärder men någonstans måste det avgöras vilka som är 
rimliga, om det väljs för avancerade åtgärder är risken stor att de inte blir genomförda. När 
relativt enkla  åtgärder föreslås så blir det viktigt att de åtgärder som faktiskt genomförs gör 
någon betydande skillnad. De åtgärder som valdes var dem som bedömdes vara de mest 
relevanta och det får bli Martinsons uppgift att utvärdera ifall de tycker samma sak och väljer 
att gå vidare med de föreslagna lösningarna. De kan ju själva ha kunskap som bekräftar eller 
motsäger mitt resultat och måste därför titta på mina förslag i jämförelse med sina egna 
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kunskaper och erfarenheter. Oavsett om åtgärderna kommer att genomföras direkt eller någon 
gång i framtiden eller möjligtvis inte överhuvudtaget så finns det nu i alla fall dokumenterat 
vad som skulle kunna göras och hur det är möjligt att gå tillväga.  
 
I vissa fall blir dessutom resultatet mer ett konstaterande att det med gällande förutsättningar 
inte går att göra så mycket åtgärder. I fallet BIM så är det tydligt att Martinsons har en väldig 
utvecklingspotential. Det finns dock all anledning för Martinsons att vara lite avvaktande i och 
med att etablerandet av ett nytt BSAB 2.0,  som är ett av branschens stora utvecklingsprojekt 
när det gäller BIM,  ännu inte är färdigt och kommer förmodligen inte att vara det förrän 
tidigast vid julen 2016. Det kan därför vara rimligt att låta utvecklingen av BIM vänta i ett litet 
tag då det i nuläget är lite oklart vart det projektet är på väg samt att utvecklingen av BIM till 
stor del görs hos de stora konsult-, entreprenade- och bostadsbolagen. Det är med andra ord 
rimligare att Martinsons låter branchens stora organisationer och bolag driva utvecklingen och 
försöka att själva hålla sig uppdaterade på förändringar inom branschen. 
 
Projektet som stort har dock varit vädigt intressant och lärorikt. Teoretiskt har väldigt många 
ämnen avhandlats då de styrande dokumenten hänvisar tilll flera olika byggtekniska områden 
som  varierar från varandra. Vad gäller Tekla så har den djupdykningen i Startmodellens 
uppbyggnad gjort att det varit möjligt att införskaffa en större förståelse för hur tekla fungerar 
vilket garanterat kommer att komma till nytta i framtiden. 
 
Ett problem med ett utvecklingsprojekt där åtgärder på möjliga förbättringar ska hittas är 
ibland vilken gränsdragning som är rimlig. Det går säkert att hitta hur många problem som 
helst som borde åtgärdas men någonstans måste det dras en gräns. Det gäller att hitta en rimlig 
nivå där stora förbättringar kan åstadkommas med rimliga medel, om detta åstadkommits i 
detta projekt måste därför bli Martinsons uppgift att avgöra. En anna sak som kan ställa till 
problem är att det kan vara svårt att förstå dem problem som de som arbetar med det dagligen 
ställs inför. I detta fall tror bör dock detta gått bra då det redan fanns en viss kunskap av 
arbetsprocessen samtidigt som det givits möjligheter att få sitta med och lyssna på Martinsons 
utvecklingsmöten. Det har dessutom förts en ständig dialog med berörda personer vilket varit 
väldigt givande. Det har dock varit viktigt att bortse från vissa upplevda problem som inte 
direkt har berört detta projekt då förbättringsprocessen av projekteringen av träbroar på 
Martinsons inte endast handlar Tekla. 
 
Överlag så borde dock resultatet kunna fungera som ett beslutsunderlag för vilka åtgärder 
Martinsons väljer att göra i det framtida utveklingsarbetet med deras Startmodell då de 
åtgärder som föreslås stämmer väl överens med de krav som kan komma att ställas på 
Martinsons samt bör vara väl anpassade för deras organisation. 
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7 Slutsats 

Arbetet mynnade ut i flera konkreta åtgärder som var lämpliga för att förbättra kvaliteten på 
Martinsons handlingar och påskynda processen att ta fram dem. Vad som dock blev tydligt var 
att fanns betydligt fler åtgärder som förmodligen kommer att måsta göras för att Martinsons 
på ett smidigt och effektivt sätt ska klara  gällande krav, intern och externa. Vissa av dessa 
gäller åtgärder i Startmodellen och andra inte. Genom att genomföra de föreslagna 
ändringarna så kommer dock möjligheterna att projektera träbroar i Tekla att förbättras och 
Martinsons Startmodell vara bättre anpassad för att kunna nyttjas till all typ av projektering 
av de olika limträkonstruktioner som Martinsons levererar. 
 
Trafikverket har många och specifika krav på sådant som upphandlas. Detta gäller dels det nya 
kravet på upphandling i BIM men även de mer grundläggande kraven om digital 
projekthantering som de flesta kraven på ritningar utgår från.  Att göra inställningar i 
Startmodellen för att klara alla dessa krav är i princip omöjligt och därför inte rimligt. Det 
skulle därför vara bättre hitta en grundnivå som fungerar rätt så bra och sedan anpassa vid de 
tillfällen då detta inte räcker. Det gick dessutom att konstatera att även om Trafikverkets krav 
är väldigt specifika så kan dem i många fall hänvisa till andra dokument som  inte alls är lika 
tydliga, vilket i vissa fall betydde kraven som ställdes blev mer av en tolkningsfråga som blir 
upp till betraktaren att avgöra vad dem betyder. Utifrån detta så blev därför slutsatsen att 
åtgärder som skall göras i Startmodellen bör vara sådant som inte beror på betraktarens 
tolkningar. Detta skulle i sådana fall skapa en bra grundnivå att utgå från i Startmodellen där 
möjligheterna finns att anpassa i de fall där det behövs. 
 
Martinsons är generellt i en annorlunda situation då de levererar ett byggnadsverk som till stor 
del byggs i den egna fabriken. Då de även projekterar och dessutom ofta monterar sina egna 
broar så innebär det att de är både är projektör, producent och ibland montör. Detta i 
kombination att de ritkrav som ställs till stor del är riktade mot markentreprenader medan 
Martinsons levererar färdiga broar gör att Martinsons har ett litet speciellt förhållande till 
exempelvis Trafikverket. Martinsons egentliga leverans är en bro, men ritningar behövs förstås 
också för att tillverka och montera den samt som dokumentation för beställaren. Att 
Martinsons ska hålla den nivå på sina handlingar som krävs enligt beställarens krav är 
självklart men vilken nivå det är framstår dock som mindre tydligt. I och med att Martinsons 
är en relativt liten aktör inom anläggning med en relativt liten organisation så blir det oerhört 
svårt att hitta resurserna och specialkompetensen för att sätta sig in i alla krav som ställs från 
Trafikverket och försöka fastställa vilka det är som gäller just dem. Att därför anordna någon 
typ av utbildning eller starta en diskussion med Trafikverket bedömdes därför  vara bra för att 
etablera den nivå som stämmer bäst med Martinsons situation och Trafikverkets krav så att 
det blir  möjligt att ta fram kravenliga handlingar på ett effektivt sätt. 
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Bilaga 1. 

Dokumentation från möte nr. 1: 
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Bilaga 2. 

Dokumentation från möte nr. 2: 
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Bilaga 3. 

Dokument som visar de åtgärder som skulle kunna gå att göra baserat på de utvalda 
projekten: 
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Bilaga 4. 

Dokument som visar de eventuella komponenterna som skulle kunna gå att göra baserat på 
de utvalda projekten: 
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Bilaga 5. 

Tabell som visar de olika typerna av brickor som gick att hitta i de utvalda projekten: 
Typ Benämning Dim t Hål YTB Beskrivning 
Rundbricka  D85 8 22 VFZ ISO 1461 S355J2 
Rundbricka  D75 7 18 VFZ ISO 1461  
Rundbricka MTB202 D75 6 18 VFZ ISO 1461 S355J2 

Rektagulär bricka  200x160 20 18 
ALU-EN 6082-
T6 Aluminium 

Rundbricka  D110 10 18 VFZ ISO 1461  
Fyrkantbricka  100x100 15 Gängat hål M16 VFZ ISO 1461  

Rektagulär bricka  200x160 20 50 
ALU-EN 6082-
T6 Aluminium 

Rektagulär bricka  100x140 15 Gängat hål M16 VFZ ISO 1461  
Rundbricka  D85 8 18 VFZ ISO 1461  
Rundbricka  D100 8 18 VFZ ISO 1461  
Rektagulär bricka  80x120 15 Gängat hål M16 VFZ ISO 1461  

Rektagulär bricka MTB107 200x160 20 26 
ALU-EN 4212-
06 Aluminium 

Rektagulär bricka MTB103 200x245 20 26 VFZ ISO 1461  
Rundbricka  D100 10 26 VFZ ISO 1461 S355J2 
Rundbricka  D120 10 18 VFZ ISO 1461  

Rundbricka MTB108 D200 10 18 
ALU-EN 4212-
06 Aluminium 

Rektagulär bricka MTB105 200x300 20 26 VFZ ISO 1461 S355J2 
Rundbricka  D100 10 18 VFZ ISO 1461 S355J2 
Rundbricka  D130 10 18 VFZ ISO 1461 S355J2 

Rundbricka  D200 20 26 
ALU-EN 6082-
T6 Aluminium 

Rektagulär bricka  200x160 20 26 
ALU-EN 6082-
T6 Aluminium 

Rundbricka  D200 20 26 
ALU-EN 4212-
06 Aluminium 

Fyrkantbricka  165x165 20 20 VFZ ISO 1461  
Fyrkantbricka  150x150 20 20 VFZ ISO 1461  
Rundbricka  D75 7 21 VFZ ISO 1461  
Rundbricka  D45 4 26 VFZ ISO 1461  
Rektagulär bricka  240x100 20 26 VFZ ISO 1461 S355J2 
Rektagulär bricka  200x300 20 Gängat hål M24 VFZ ISO 1461 S355J2 
Fyrkantbricka  100x100 20 34 VFZ ISO 1461 S355J2 
Fyrkantbricka  300x300 25 34 VFZ ISO 1461 S355J2 
Rektagulär bricka  240x100 20 24 VFZ ISO 1461 S355J2 
Rundbricka  D36 3 21 VFZ ISO 1461  
Rundbricka  D30 3 17 VFZ ISO 1461  
Rundbricka  D62 4 34 VFZ ISO 1461  
Rundbricka  D45 3 18 VFZ ISO 1461  
Rundbricka MTB200 D100 8 26 VFZ ISO 1461  
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Bilaga 6. 

De utvalda projekten: 
Order.nr Ort Brotyp Prduktionsår Ritprogram Beställare 

7991 Flemingsberg Tvärspänd Plattbro 2016 Tekla  

7797-D 
Hemfosa - 
Tungelsta Tvärspänd Plattbro 2016 Tekla Trafikverket 

7971 Tabergsån Tvärspänd Plattbro 2016 Tekla 
Jönköpings 
kommun 

7171-D Ölme Tvärspänd Plattbro 2012 AutoCad 
Kristinehamns 
kommun 

7796-D 
Hemfosa - 
Tungelsta Tvärspänd Plattbro 2016 Tekla Trafikverket 

7913 Svartån Tvärspänd Plattbro 2016 Tekla Tranås kommun 
7902-B Boden Tvärspänd Plattbro 2015 Tekla Bodens kommun 

7760-D Kopparnäs 
Tvärspänd 
Lådbalksbro 2015 AutoCad PEAB 

7850-D Barkarby Fackverksbro 2015 Tekla Trafikverket 
7532 Trosa Fackverksbro 2012 AutoCad Trosa kommun 
7666 Hagbyån Fackverksbro 2013 AutoCad Nora kommun 
7788 Bergastigen Fackverksbro 2014 AutoCad Ölands kommun 
7884 Tofta Kirkegard Fackverksbro 2015 Tekla  
7570 Orsa Balkbro 2012 AutoCad  

7545 Kungsängen Balkbro 2013 AutoCad 
Upplands-bro 
Kommun 

7719 Umeå Balkbro 2014 AutoCad  
7478 Lycksele Balkbro 2011 AutoCad  

7562-D Igelbäcken Balkbro 2012 AutoCad Kista kommun 

7206 Örviken 
Tvärspänd 
Lådbalksbro 2010 AutoCad Vägverket 
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Bilaga 7. 
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Bilaga 8. 
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