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Förord 
Detta projekt har genomförts som ett examensarbete vid Umeå universitet. 
Kursens omfattning är 15 högskolepoäng och står som avslut på 
högskoleingenjörsprogrammet i byggteknik. Arbetet har utförts i samarbete 
Martinsons i Umeå. 

Jag vill rikta ett stort tack till Johannes Björklund på Martinsons för god 
handledning samt hjälp med transport till och från fabriken i Bygdsiljum. Jag vill 
även tacka handledare Fredrik Häggström på Umeå universitet för bra vägledning i 
rapportskrivandet.  

 

Pär Andersson 

Umeå, maj 2017 
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Sammanfattning 
Syftet med detta projekt har varit att få en mer klar bild över vad som gäller, och 
hur man från en färdig projektmodell kan ta fram en frakt- samt paketritning för 
KL-trä i Tekla. Detta utifrån de krav transportstyrelsen ställer vid frakt, samt vad 
som gäller vid hanteringen av skivorna med avseende på arbetsmiljörisker. Utifrån 
de problem och önskemål personalen på Martinsons ser, har en fraktritning med 
tillhörande paketritning tagits fram. Paketritningen är tänkt att fungera som 
underlag för produktionsledaren vid tillverkningen av skivorna. Fraktritningen ska 
ge en större blick över hur dessa paket sedan ska lastas på flaket.  

Projektet har utgått från en referensmodell kallad Tallbocken som Martinsons 
tidigare arbetat med. Modellen är en fyra våningar hög byggnad till största delen 
gjord av KL-trä. Utifrån denna har en instruktion för upprättandet av frakt- samt 
paketritning tagits fram. För att transportstyrelsens krav vid frakt av sammansatta 
element ska säkerställas har en studie över detta gjorts. Det har även via besök vid 
produktionslinjen i Bygdsiljum framkommit de problem personalen ser vid 
hanteringen av KL-skivorna. Utöver detta har information om hanteringen 
framkommit genom medverkande på möten med projektledare samt 
produktionspersonal vid fabriken i Bygdsiljum. För att ritningarna i slutändan ska 
hålla sig till de rekommendationer som finns framtagna har en genomgång av 
bygghandlingar 90:s krav förklarats.  

Arbetet resulterade i en instruktion för hur upprättandet av en frakt- och 
paketritning kan genomföras. Instruktionen bifogas som bilaga i rapportens slut. 
Denna förklarar steg för steg tillvägagångssättet, att från en färdig projektmodell 
skapa en fraktritning för KL-trä i Tekla.!
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Abstract 
The purpose of this project has been to set up a freight drawing with 
accompanying packages drawing for CLT-wood in the program Tekla. This is 
based on the requirements for freight according to the Transport Agency and what 
applies to handling of the CLT boards regarding the working environment hazards. 
Based on the problems and requests from Martinsons, this project resulted in a 
freight drawing with accompanying package drawing. The package drawing is 
going to be a helpful tool for the project manager in the manufacture of the CLT 
boards. The freight drawing is going to provide comprehensive information about 
how to load the packages on the loading platform.  

The project is based on a reference model called Tallbocken, which is the model 
that Martinsons have used before. The model is basically a building, four floors 
tall, made almost entirely of CLT wood. An instruction has been made, based on 
this model, for the establishment of freight- and package drawing. A study has 
been made to ensure the demands from the Transport Agency regarding the 
shipping of compound elements. By visiting the production line in Bygdsiljum it 
was clear that the staff wanted a change in how to handle the CLT boards. 
Information about how to handle this was also an important message on meetings 
with the project manager and the production staff at the fabric in Bygdsiljum. To 
make sure that the drawings keep in line with the recommendations, there is an 
explanation for the review of building documents 90’s.  

This working project has resulted in an instruction for how to manage the 
establishing of freight- and package drawing. The instruction is attached as a 
supplement to this essay. This instruction explains the procedure step by step for 
how to create a freight drawing for CLT wood in Tekla structures by using a 
complete project template.  
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Begreppsförklaringar: 
 

Auto CAD Tvådimensionellt ritprogram 

BIM  Building information modeling 

B-rep  Boundary representation 

CNC Computer numerical control 

IFC  Industry foundation classes 

KL-trä  Korslimmat trä 

Tekla  BIM-programvara, tredimensionellt 
ritprogram 
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1. Inledning 
Nya frakt- och paketritningar behövs dels för att Martinsons nyligen gjort en uppstart 
för en produktionslinje för KL-trä och dels för att de vill använda Tekla vid 
upprättandet av ritningarna istället för tidigare AutoCad.  

1.1 Bakgrund 
I början av 2017 driftsatte Martinsons en ny produktionslinje för korslimmat trä. 
Tidigare har man tillverkat KL-skivor med bredden 1,2 meter och längden 12 meter, 
men i och med den nya linjen kan man erbjuda en bredd på upp till 3 meter och en 
längd på 16 meter. Det här innebär att en viss uppdatering av logistiken behöver 
utföras. Företaget arbetar efter ett eget kvalitetssystem kallat MQS, Martinsons 
quality system, vilken utgår från produktionsfilosofin lean produktion. Därför krävs 
att det i alla delar vid tillverkningen av skivorna flyter på så bra som möjligt. 

Ett problem som uppstått på grund av den nödvändiga korrigeringen av logistiken 
är behovet av nya fraktritningar, samt tillhörande paketritning. Frakt- och 
paketritning krävs för att enkelt kunna hålla sig till den nämnda 
produktionsfilosofin, vilket medför att KL-skivorna kan anlända till den tänkta 
byggarbetsplatsen i rätt tid. Då de gamla ritningarna enbart är gjorda för de 
tidigare skivorna och även ritade i AutoCad, har ett önskemål att uppdatera 
ritningarna med hjälp av Tekla framförts. Att gå från AutoCad till Tekla är ett steg 
mot en modernare värld då 2D blir 3D och BIM-tänket implementeras allt mer. 
Detta medför även att information om materialets olika egenskaper kan 
dokumenteras på ett smidigare sätt.   

För att logistiken, både på byggarbetsplatsen och vid tillverkningen av skivorna 
ska fungera så bra som möjligt krävs att alla delar klaffar. Just därför är det en 
fördel om man vid tillverkningen kan få tillgång till en ritning med de mått de 
olika paketen ska ha samt en 3D-vy på paketet. Detta säkerställs i form av en 
paketritning. Paketritningen är en del av fraktritningen. Fraktritningen används 
mer vid lastningen av skivorna. Tanken är att truckförarna på ett smidigare sätt ska 
kunna lasta KL-skivorna utifrån denna mer tydliga ritning. 

  

1.1.1 Martinsons 
Martinsons är ett familjeägt företag med rötterna i Bygdsiljum, Västerbotten, och 
är en av Sveriges största träförädlingsindustrier. De har idag cirka 450 anställda 
och omsätter dryga 1,5 miljarder kronor. Koncernen Martinsons Group AB består 
av tre olika bolag. Martinsons Såg AB består av tre sågverksanläggningar belägna 
i Bygdsiljum, Kroksjön och Hällnäs, med en total produktion på 450 000m3. De 
ansvarar för produktionen av koncernens vidareförädling av varor samt olika 
limträprodukter.   

Martinsons Trä AB ansvarar för försäljning av de förädlade produkterna, både på 
den nationella och internationella marknaden. Martinsons Byggsystem KB 
ansvarar för konstruktion, utveckling och upprättande av byggnader med 
stomsystem i limträ och KL-trä. Figur 1 visar en bild över organisationen 
(Martinsons, u.å).  
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Figur 1. Martinsons organisation. (Martinsons. 2017) 

 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta projekt är att få en mer klar bild över vad som gäller, och hur man 
från en färdig projektmodell kan ta fram en frakt- samt paketritning för KL-trä i 
tekla. 

Målet är att utforma en instruktion över hur man kan upprätta en frakt- samt 
paketritning för KL-trä i Tekla. Detta utifrån den information som tas fram både 
internt inom företaget och från myndigheter. Ritningen kommer att upprättas 
utifrån rekommendationer från bygghandlingar 90. Detta för att ritningen ska vara 
lättförståelig för all typ av personal. 

 
1.3 Avgränsningar 
Projektet kommer endast behandla upprättandet av ritningar för de nya KL-
skivorna som tillkommer i och med den nya produktionslinjen. Endast intressen 
internt inom företaget kommer att beaktas, det kommer därför inte göras någon 
undersökning ute på själva byggarbetsplatsen. För att inte projektet ska bli allt för 
stort, bryts inte hela byggnaden ner till fraktritningar. Endast en våning plockas ner 
för att skapa en manual utifrån denna.   

 
1.4 Metod 
Arbetet har utförts genom teoretiska studier. Detta för att få en övergripande bild 
över de krav som ställs vid transport och hantering av skivorna samt 
rekommendationerna vid upprättandet av en ritning. Utöver detta har medverkan 
på möten samt ett studiebesök vid fabriken i Bygdsiljum legat till grund för de 
förutsättningar projektet haft. Utifrån denna information har sedan en instruktion 
för upprättandet av fraktritningar gjorts utifrån en referensmodell från Martinsons. 

De teoretiska studierna har utgått från de krav olika myndigheter ställer vid 
transport samt övrig hantering av KL-skivorna. Till att börja med undersöktes de 
krav transportstyrelsen ställer vid frakt av skivorna. Eftersom skivorna nu till 
skillnad från tidigare tillverkas i en bredd upp till 3 meter krävs tillämpning av de 
krav som gäller för transport av bred last. För att identifiera de krav som gäller vid 
hanteringen av skivorna vid utlastning samt avlastning av skivorna, tillämpades 
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information från arbetsmiljöverket. Detta för att få en större överblick över vad 
som kan vara viktigt att tänka på vid upprättande av en fraktritning. Det har även 
gjorts en genomgång av vad som är viktigt att tänka på vid upprättandet av 
ritningar överlag. Detta genom information om programvaran som använts samt 
rekommendationer som finns i bygghandlingar 90. Hur produktionsfilosofin inom 
företaget har även tagits upp för att få en djupare förståelse över de problem som 
kan uppstå. 

För att komma fram till de förutsättningar som gäller för upprättandet av 
fraktritningar, har personal från Martinsons fått berätta de problem de ser med 
logistiken och övrig hantering av KL-trä i dagsläget. Detta har skett via medverkan 
vid två olika möten. 

I det första mötet berättade projektledare Johan Königson om sin syn på 
problemen som finns på tjänstemannasidan. Möte nummer två hölls på plats i 
Bygdsiljum vid den nya produktionslinjen. Här förklarades de problem personalen 
upplevde i nuläget med hanteringen av KL-skivorna.  

För att få en uppfattning av hur tillverkning och hantering av KL-trä går till, 
gjordes ett studiebesök vid fabriken i Bygdsiljum. Med guidning av arbetsledare 
Johan Lundberg, förklarades tillvägagångssättet av tillverkningen från inlastning 
av virke till utlastning av de färdiga KL-skivorna. Detta för att få en mer praktisk 
överblick över hanteringen av skivorna. Här gick tydligt att se de problem 
truckförare och övrig produktionspersonal har vid utlastningen av KL-skivorna.   

För att på ett realistiskt sätt visa tillvägagångssättet för upprättandet av 
fraktritningen, har instruktionen utgått från en referensmodell som tidigare gjorts 
av Martinsons. Projektmodellen kallas Tallbocken och är en fyra våningar hög 
byggnad som till största delen är byggd i KL-trä. Byggnaden består inte enbart av 
KL-trä, utan även av innerväggar, fönster och dörrar med mera. Modellen är 
uppdelad i faser, där varje våning representerar en fas.  

Verktygen som använts i detta projekt har legat till grund för att först och främst ta 
fram den information från transportstyrelsen som krävs för att upprätta en 
fraktritning för KL-trä i Tekla. Informationen har tagits från litteratur samt 
hemsidor på internet, främst transportstyrelsen samt arbetsmiljöverket. 
Upprättandet av fraktritningen utfördes med hjälp av en bärbar dator från 
Martinsons med tillhörande katalog för användning av deras olika typer av 
material. För att komma åt denna katalog krävdes inloggning på företagets server, 
vilket säkerställdes i projektets uppstart.    
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2. Teori 
Till att börja med i detta kapitel beskrivs vad som menas med begreppet KL-trä, hur 
materialet är uppbyggt samt hur tillverkningen av skivorna vid fabriken i Bygdsiljum 
går till. Det tar även upp de krav som ställs vid frakten av skivorna samt vad som 
gäller vid hanteringen. Utöver detta beskrivs de rekommendationer bygghandlingar 
90 har tagit fram för upprättandet av en ritning samt betydelsen av BIM med den 
tillhörande programvaran Tekla. 

2.1 Korslimmat trä 
KL-trä är en form av massivträ som består av korslimmat granvirke. Med 
korslimning menas att virkesdelarna under högt tryck limmas ihop med vartannat 
lager korslagt. Materialet får därför en hög formstabilitet och blir tåligt i 
jämförelse med sin låga vikt. Det här bidrar även till en acceptans för större 
spännvidder. Skivan kan användas till både yttervägg, bjälklag och yttertak. En 
ytterligare fördel med brukande av KL-skivor är att de är till stor hjälp vid 
horisontalstabilisering, då skivan har relativt stor skjuvkraftskapacitet. Det innebär 
att den övriga stabiliseringen kan utföras med enklare konstruktioner. Byggandet 
med KL-trä är relativt nytt i Sverige då det först 1994 blev tillåtet att bygga högre 
hus med materialet. (Brandt, 2014) Martinsons tillverkar materialet som standard i 
bredder mellan 2400-3000 mm och med en längd på upp till 16 m. Tjockleken 
varierar mellan 60-300 mm med 3-7 lager hyvlat granvirke, se figur 5. 
(Martinsons, 2017)  

2.1.1 Tillverkningen av KL-trä 
Produktionslinjen för KL-trä i Bygdsiljum startar med inlastning av det virke som 
ska användas till KL-skivorna, i detta fall hyvlat granvirke. Produktionsledaren 
planerar i vilken längd virket ska sågas utifrån packlistor från projektledare, 
varefter det sorteras för att undvika skadat samt i övrigt oönskat virke.  

Efter sorteringen läggs virket automatiskt i den riktning de ska vara Det är viktigt i 
vilken ordning de ligger då detta påverkar skivans hållfasthetsegenskaper. När 
virket väl placerats i rätt riktning limmas lagren och staplas på varandra. För att 
sedan fortsätta till tryckpressen. I tryckpressen pressas skivan ihop under högt 
tryck i exakt 38 minuter för att limmet ska torka på rätt sätt. Skivan är nu klar att 
fortsätta mot en cnc-maskin där den sågas i rätt dimensioner. När skivan till slut är 
färdig. Med rätt dimensioner och övriga egenskaper kontrollerade fortsätter den 
mot utlastningen. Skivorna lyfts då ner på industrigolvet med hjälp av en travers, 
för att sedan packas efter de packlistor som upprättats sedan tidigare. (Martinsons, 
2017) 
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Figur 5. KL-skiva. (Martinsons, 2017) 

 

2.2 Transport av KL-skivorna 
Frakten av KL-skivorna ser ut på olika sätt beroende på dess användningsområde. 
Väggskivorna lastas stående, på grund av deras tunnhet medan de något tjockare 
bjälklagselementen placeras liggande. Största tillåtna bredd för normal transport är 
enligt trafikverket 260 cm. Vissa av de liggande bjälklagsskivorna kan överstiga 
denna bredd, vilket innebär att man då får använda sig av specialtransport. 
Transportstyrelsen har tagit fram föreskrifter över de krav som gäller vid transport 
av bred last. (Transportstyrelsen. 2010) Som en övergripande sammanfattning av 
föreskrifterna, står det att man för en last med bredd på mellan 260-310 cm ska 
använda sig av varningsskyltar fram- och baktill på ekipaget, men att någon 
följebil inte behöver användas. Mer om detta går att hitta i bilaga 1. Om lasten har 
en bredd på mellan 310-350 cm tillkommer dock användandet av följebil samt 
ytterligare tillämpningar. Detta behöver dock inte beaktas då skivorna inte 
tillverkas i denna bredd.   

Vad gäller tillåten vikt vid frakten finns även här vissa bestämmelser. Vägarna i 
Sverige är uppdelade i tre olika bärighetsklasser. BK1, BK2 och BK3. För dessa 
bärighetsklasser finns max tillåten bruttovikt framtagen. Bruttovikten räknas som 
fordonets tjänstevikt adderat med lastens vikt. Högsta tillåtna bruttovikt vid BK1-
väg är 60 ton, vid BK2-väg 51,4 ton och vid BK3-väg 37 ton. (Länsstyrelsen, 
2011) 

Martinsons använder sig av standardlastbilar för frakt av väggskivorna och 
specialtransporter vid frakt av bjälklagselementen, se bilaga 3. 

 

2.2.2 Lastens placering och lastsäkring 
Det är även viktigt att vid frakt säkra lasten på ett godkänt sätt. I vägverkets 
publikation om säkring av last (Vägverket, 1999) går att hitta vilka regler som 
gäller inom området. Enligt dokumentet ska lasten vara säkrad på ett sådant sätt att 
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den kan ta upp en kraft som motsvarar dess vikt till 100 % framåt och åt övriga 
håll 50 %. Lastsäkringen kan utföras utifrån fyra olika metoder: 

• Förstängning 
• Surrning 
• Låsning 
• Kombination av dessa åtgärder 

 

Förstängning innebär att man genom att låsa fast lasten på ett sätt som kan liknas 
vid kilning, hindrar den från att röra sig vid acceleration och inbromsning eller 
kraftig kurvtagning. Den kan i vissa fall ersättas med loopsurrning, då detta ger en 
liknande effekt. Det viktigaste att tänka på vid användandet av den förstängande 
metoden är att lasten ska vara ordentligt låst, minsta lilla rörelse kan orsaka att 
förstängningen helt tappar sin funktion. Förstängningen bör ske mot fasta 
fordonsdelar eller mellan skivorna i form av något formstabilt material. 

Surrning innebär att man helt enkelt drar ett band runt lasten mellan två fasta 
punkter, detta kan göras med syntetfiberband, kätting eller vajer. Syntetfiberband 
kan klara en kraft på upp till 40 kN enligt rekommendationerna. Det är även viktigt 
att skydda banden mot nötning genom att sätta ett nötningsskydd på skivans kant.  

Låsning av lasten tillämpas i fall av containerfrakt och kommer inte till 
användning vid frakt av KL-skivor. 

Man kan även lastsäkra på andra sätt om man genom ett intyg kan bevisa att 
förankringen uppfyller kraven. Man utför då praktiska försök utifrån (TSVFS 
1978:10), bilaga 2. Till att börja med testar man underlagets friktion genom att luta 
flaket, man får då fram en friktionskoefficient via figur 6. För rena och torra ytor 
går det att utgå från vägverkets författningssamling där ett flertal tester utförts, 
kombinationen stål mot sågat trä har enligt denna en friktionskoefficient på 0,5. 
Intyget utfärdas av transportledare på ett företag eller av åkericentral. 

 

  

 
Figur 6. Friktionstabell. (Vägverket. 1999)  
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Vad gäller placering av lasten ska den tyngsta delen ligga så centrerad på flaket 
samt så nära främre delen av flaket som möjligt. Det är här viktigt att man 
verkligen placerar lasten tätt emot framstammen då någon enstaka centimeter kan 
vara ödesdigert för dess förstängningsverkan. Det är även viktigt att se till att inte 
trycket på framaxeln blir för stort. 

Föreskrifterna tar även specifikt upp vad som gäller för liggande samt stående 
byggelement som i fallet KL-skivor. Här står att liggande element ska lastsäkras i 
form av förstängning och surrning. Viktigt att tänka på i det fallet är att varje 
element i en trave ska vara förstängd samt att mellanlägg som agerar förstängning 
ska vara dimensionerade så att de klarar kraften från de tunga elementen. Vid fall 
av stående element är det viktigt att tänka på att lastsäkringen måste hindra att 
lasten välter samt att surrningen ska bestå av minst två slingor.  

 

2.3 Hanteringen av KL-trä 
För att tillverkningen av KL-skivorna ska fungera på ett så bra sätt som möjligt är 
det viktigt att alla delar flyter på enligt planeringen. Det gäller då att logistiken 
fungerar. Som tidigare nämnts, arbetar Martinsons efter kvalitetspolicyn MQS. 
Denna utgår från poduktionsfilosofin lean produktion, vilket beskrivs nedan.  
(Martinsons 2017).   

2.3.1 Logistik 
Med logistik menas planering av resurser för att kunna maximera dess nytta. Ett 
företags erbjudande är inte enbart den produkt de ska leverera, utan även allt runt 
omkring såsom leveranstider, pålitlighet, felfria produkter och korrekta fakturor 
med mera. Att ha full koll på logistiken är mycket viktigt, särskilt på ett företag där 
stora mängder material ska tillverkas på löpande band (Lidelöw et al. 2015, s.239).    

2.3.1.1 Lean produktion 
Under de senaste tio åren har Lean produktion blivit ett begrepp som använts i 
många branscher. Systemet utvecklades på 80-talet i Japan, som efter kriget 
behövde få ut stora mängder produkter av lite materialresurser. Tanken med lean 
är att använda så lite resurser som möjligt för bästa möjliga effektivitet. Meningen 
med lean är att kunna skapa ett flöde i produktionen som utgår från efterfrågan.  

Målet är att minimera felen i produktionen via en tillverkning med nollvision. Med 
lean är tanken att åtta slöserier ska minimeras; transporter, lager, rörelse, väntan, 
överarbete, produktionsöverskott, defekter samt outnyttjad kreativitet hos 
personalen. En viktig del i lean produktion är att fokusera på processen. Att ha en 
långsiktig strategi och skapa stabila processer. I och med detta kan produktionen 
balanseras mot efterfrågan och leveranserna kan ske så exakt som möjligt. För att 
uppfylla dessa krav gäller det att produktionslinjen flyter på i samma takt i alla 
delar. Detta kallas för taktat flöde, vilket i grunden är mer lämpat för bilindustrin. 
Vid tillverkningen av KL-skivor fungerar inte detta på samma sätt, eftersom linjen 
innehåller många stopp i form av limning samt cnc-maskinens relativt 
tidskrävande arbete (Lidelöw et al. 2015, s.130).   
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2.1.1.2 De fem S:en 
I en industriell process såsom produktionen av KL-skivor gäller det att denna är så 
pass tydlig att flera medarbetare kan genomföra arbetet. På så sätt kan samma 
slutresultat presenteras. Som en del i lean produktion ingår arbetssättet 5S. 
Martinsons jobbar efter ett kvalitetssystem som utgår från de fem S:en, som står 
för (Martinsons, 2017) : 

• Sortera- det som inte ska finnas på arbetsplatsen ska bort 
• Systematisera- allt material ska ligga på sin plats, och arbetsmiljön ska 

säkras 
• Städa- ha alltid rent och snyggt 
• Standardisera- skapa rutiner för städning och underhåll 
• Sköt om- följa upp och ständigt förbättra 

Metoden är enkel och synliga resultat kan omedelbart uppmärksammas. 
Användningen av de fem S:en är dock mer än att bara städa, det viktigaste är att 
skapa standardiserade arbetssätt. Ledningen behöver vara aktiv, engagerad och 
tålmodig i det kontinuerliga arbetet. Att sätta tydliga mål för både 
produktionspersonal och personer på kontoret ses som mycket viktigt. Det är 
viktigt att ständigt söka efter störningar och åtgärda dessa problem. Arbetet med 
5S är ett bra steg på vägen för att kunna uppfylla de krav arbetsmiljöverket ställer 
(Prevent, u.å).    

 

2.3.2 Arbetsmiljöverkets krav 
När KL-skivorna är färdigtillverkade ska de med hjälp av truck lastas på ett 
lastbilsflak. Vid detta moment uppstår vissa risker, då stora tunga element ska 
hanteras. När skivorna efter en lång transport sedan väl är framme på 
byggarbetsplatsen måste de också på något sätt lastas av. Detta sker i de flesta fall 
med hjälp av någon typ av krananordning. Arbetsmiljöverket har tagit fram 
föreskrifter gällande arbetet med truck och övriga lyftanordningar samt 
skyddsåtgärder vid fall av ras (Arbetsskyddsstyrelsen. 1981). 

Riskerna vid användandet av truck är många, vanligast är att truckföraren tappar 
kontrollen över fordonet. Föraren kan vid skymd sikt lätt kollidera med människor 
och föremål. När skivorna ska lastas på lastbilsflaket uppkommer den kanske 
största risken, då de tunga elementen av misstag kan falla från gafflarna, vilket kan 
få förödande konsekvenser om någon person befinner sig under lasten. I 
föreskrifterna för arbetet med truckar har arbetsmiljöverket radat upp ett antal krav 
som ska beaktas vid användandet. Nedan sammanfattas de mest relevanta kraven.  

Under rubriken ”Krav vid användning” nämns att truckar endast får användas i 
miljöer som är lämpade för uppgiften, att underlaget är plant och hårt samt att inga 
större marknivåskillnader finns är då att rekommendera. Personer ska så gott som 
möjligt inte vistas i närheten av arbetsområdet, detta är särskilt viktigt vid fall av 
dålig sikt. I föreskrifterna nämns även vikten av lastens utformning, till exempel 
om lasten består av olika element som är inplastade, vilket Martinsons KL-skivor 
är. Det är då viktigt att ha god kunskap om hur dessa ska lastsäkras för att på ett 
säkert sätt frakta skivorna till lastbilsflaket, att frakta KL-skivorna längre sträckor 
med trucken är inte att rekommendera.  
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Arbetsskyddsstyrelsen föreskrifter om skydd mot ras tar upp att man vid 
uppallning av material ska ha i åtanke vad väder och vind kan ha för inverkan på 
stapeln. Det är även viktigt att tänka på vad underlaget har för bärighet, en sättning 
i marken kan innebära en stor arbetsmiljörisk. Det är även här viktigt att ha 
möjligheten för glidning mellan skivorna i åtanke. Att vid upplagsplatsen sätta upp 
instruktion för högsta möjliga belastning på underlaget kan vara en god idé. 
(Arbetsskyddsstyrelsen. 1981)   

När transporten väl kommit fram till byggarbetsplatsen ska den lastas av på något 
sätt. Vanligtvis används då någon typ av krananordning. I det stora hela gäller här 
samma krav som i användandet av truckar. Det gäller att ha god planering innan ett 
arbete med kran kan utföras, de mest aktuella kontrollerna är av markförhållanden 
vid lyft, val av lyftredskap samt väl utförd säkring av lasten. Personen som säkrar 
lasten ska ha dokumenterad kunskap inom området, liksom den person som 
framför själva kranen. Det gäller även att föraren av kranen och den person som 
säkrar och lossar lasten har god kommunikation under utförandet. Föreskrifterna 
tar även upp vikten av att ingen person befinner sig under upplyft last, om inte 
anordningen är särskilt konstruerad för detta. Fritt hängande last får inte heller 
lämnas oövervakad på arbetsplatsen.  

 

2.4 Ritningen 
För att skapa en mer lätthanterlig ritning används Tekla istället för AutoCad som 
tidigare beskrivits. Tekla är en BIM-programvara, vilket för arbetet med 
fraktritningen mot en modernare värld. Ritningen utgår från de rekommendationer 
bygghandlingar 90 ställer, för att ritningen ska vara lättförståelig för personalen på 
Martinsons.  

2.4.1 BIM 
BIM, Building Information Modeling, är ett arbetssätt som går ut på att skapa 
digitala informationsbaserade 3D-modeller. Det intressanta i ordet BIM är just det 
där I:et, då det främst är informationen som är det nya i 3D-modellering. BIM 
kopplar samman all information från en byggnadsdel i en byggnad (Thenbs, 2016) 
Genom att klicka på en balk eller som i det här fallet en KL-skiva i modellen kan 
information om materialets densitet, areor och volymer i olika delar av byggnaden 
med mera tas fram. 

Det här gör att flera personer i projektet men även utanför kan komma åt 
information på ett enklare sätt, vilket bidrar till färre misstag i projekteringsfasen. 
Därför ges även möjligheten att på förhand testa lösningar innan själva utförandet 
sker på plats. Alla projekteringsmodeller är dock inte BIM, de program som inte 
innehåller objektattribut eller möjlighet till ändring i modellen utan att dessa följer 
med till övriga vyer ingår inte i processen (Tekla, u.å-1)  

En annan stor fördel med BIM är att det är kompatibelt med de flesta 3D-
modelleringsprogram såsom Tekla, Revit, ArchiCad med flera. Det går till 
exempel att rita en betongplatta i revit för att sedan göra själva stommen i Tekla.  

Programmen är då IFC-kompatibla. IFC står för Industry Foundation Classes och 
är en standard som i sin senaste version lanserades som IFC 2x4. Med hjälp av 
IFC-filer kan man alltså skicka den information som krävs mellan olika 
programvaror. Det viktiga i samarbetet mellan olika programvaror är givetvis att 
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inga felaktigheter uppstår vid export av filen, detta säkerställs via denna standard. I 
övrigt behöver man inte som projekterare begripa hur själva filen fungerar, utan 
det är programleverantörens ansvar. Utöver IFC-filer finns även IFD samt IDM. 
IFD står för International Framework Dictonaries och är menat att fungera som ett 
slags bibliotek där man ska komma överens om hur olika byggnadsdelar ska 
beskrivas och vilken information som ska ingå. IFD står för Information Delivery 
Manual och är en slags instruktion över hur information ska levereras. Det kan till 
exempel gälla att ta fram regler för överlämnandet av information såsom area-
begrepp mellan olika parter med mera (Lindström, 2012).  

BIM är ett så kallat ICT-verktyg (information and communication technology), 
vilket betyder att automatisera rutinuppgifter. En byggnad presenteras på ett 
smidigt sätt i fyra olika vyer vid arbetet med projektmodellen. En kundvy, där 
funktionen på byggnaden visas för att säkerställa kundens intressen. En 
konstruktionsvy, där byggnadens tekniska egenskaper redovisas. Även krav på 
säkerhet med avseende på företagets juridiska konstruktionsansvar beaktas här. 
Den viktigaste delen med avseende på fraktritningar är produktionsberedningsvyn, 
där bygghandlingar och ritningar för den prefabricerade produktionen redovisas. 
Utöver detta är en byggplatsvy att rekommendera, denna består av 
montageritningar, mängdlistor, tidplaner med mera. (Lidelöw et al. 2015, s.173) 

 

Tekla structures 
Tekla structures är en BIM-programvara för 3D-modellering av olika projekt. 
Programvaran är drivande i utvecklingen av BIM. Tekla grundades på 1960-talet i 
Finland. Ett antal ingenjörskontor såg då de ökade beräkningsbehoven och bristen 
på resurser och ville därför använda sig av datorer för komplicerade tekniska 
beräkningar. De döpte då sitt företag till Teknillinen laskenta Oy, som på finska 
betyder teknisk beräkning, med förkortningen tekla. Företaget sysslade till en 
början med APD-konsultering,(Automatic Data Processing), i vilket man kunde 
utföra avancerade beräkningar. Man gjorde även affärer med 
databehandlingstjänster, utbildning och programvaruutveckling, 2016 
omprofilerades tekla till trimble (Tekla, u.å-2)  

Med tekla kan man på ett enkelt sätt skapa 3D-modeller för olika typer av projekt. 
Avinor airport i Oslo och ett flertal OS-arenor i Sotji är bara några exempel på 
projekt som modellerats i programvaran (Tekla, u.å-3). Programmet är BIM-
kompatibelt vilket gör att konstruktörer och övriga som arbetar med en modell kan 
koncentrera sig på att skapa istället för att dokumentera, vilket ger mer tid för 
bättre designlösningar. Det går med hjälp av tekla att konstruera byggnader i stål, 
betong, trä med mera och även skapa analyser och ritningar till dessa. När väl en 
ritning är skapad kommer ändringar som utförs i projektmodellen att föras över till 
ritningsläget. Information om materialet och dess olika egenskaper överförs även 
detta till ritningen, och man kan via några enkla knapptryck ta fram den 
information man från de olika delarna i byggnaden vill ha på 
ritningen. (Tekla, u.å-4) 

Vid överföringen av en IFC-fil är det viktigt att viss data i modellen är korrekt 
förinställt för att konverteringen ska lyckas fullt ut. Det finns då ett antal val att 
göra. Till att börja med gäller det att välja export-typ, här finns att välja mellan 
surface geometry, coordination view 2.0 och 1.0, samt steel fabrication view. 
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Surface geometry används i de fall modellen ska användas som en referens-modell 
där den visas upp som en bakgrundsmodell då IFC-vyn är aktiverad. För denna 
export-typ krävs vissa inställningar på byggnadsdelarna, där dessa ska exporteras 
som så kallade brep-objekt. Brep står för boundary representation och betyder att 
byggnadsdelen behåller sin geometriska form vid konverteringen.  coordination 
view 2.0 är grundinställningen för överföring av IFC-filer i tekla och används då 
man efter överföringen önskar ändra modellen. I detta fall ska inställningarna för 
de olika byggnadsdelarna vid exporten vara, extrusions. Med detta menas att 
delarna behåller sina egenskaper, men att de placeras på rätt plats i koordinat-
mässigt i modellens rymd kan inte säkerställas (Teklastructures, 2017). 

För att flera projektörer ska kunna arbeta med samma projekt går det i Tekla att 
dela upp en byggnad i olika faser. Detta med hjälp av kommandot phase manager. 
Det går då att till exempel upprätta varje våning i en byggnad i separata faser som i 
fallet med detta projekts referensmodell. I ett stort projekt kan alltså flera personer 
arbeta på olika delar av byggnaden separat, för att sedan föra över resultatet till 
grundmodellen. (Teklastructures, 2017)   

 

2.4.2 Ritningar enligt bygghandlingar 90 
Det är viktigt att ha ett enhetligt system vid upprättandet av ritningar, därför har 
bygghandlingar 90 tagits fram av personer inom branschen. Att utgå från systemet 
är en viktig del för möjligheten att upprätta enhetliga bygghandlingar, och på så 
vis säkra kvaliteten i olika projekt. Bygghandlingar 90 är utgivet i åtta delar, vilka 
är uppdelade inom följande områden (Bergenudd, 2003):  

• Del 1: Redovisningsformer 
• Del 2: Redovisningsteknik 
• Del 3: Redovisning av mått 
• Del 4: Redovisning av Hus 
• Del 5: Redovisning av Installationer 
• Del 6: Redovisning av ombyggnader  
• Del 7: Redovisning av mark 
• Del 8: Redovisning med CAD 

 

I detta avsnitt kommer de delar som knyter an till upprättandet av fraktritningar att 
sammanfattas. Del 2 behandlar redovisningsteknik och tar upp detaljer och delar 
om hur texthandlingar, symboler och beteckningar redovisas och tolkas. Del 3 
behandlar redovisning av mått och syftar till att tillgodose användarnas behov av 
enhetlig, komplett och lättillgänglig information vad gäller måttsättning av olika 
byggdelar. Del 4 behandlar redovisning av hus och ger rekommendationer för 
upprättande av enhetliga och funktionella handlingar för projekt, den tar även upp 
vad som gäller vid tillverkningsritningar i produktion på fabrik och är därför 
ändamålsenligt i detta fall. Del 8 behandlar redovisning med CAD, och vad som 
gäller vid digitala leveranser. Den är avsedd till att fungera som en 
rekommendation i arbetet med att definiera och genomföra utväxlingen av 
information och därigenom vara en bas för specifikation av information och 
rutiner.  
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Del 2, kapitel 2. Beteckningar 
Beteckningar används för möjligheten att kunna identifiera och hänvisa delar och 
sammankopplade handlingar i projekthanteringen. Det kan vara genom en text i en 
ritning som kopplar till en annan, eller information av en byggnadsdel men även 
ritningsnumrering med mera. Detta kapitel utgår från gällande standarder för 
beteckningar och specifikt för detta fall SS-EN ISO 4157-1. 

Kapitlet behandlar även vilka typer av förkortningar som kan användas på 
byggritningar samt vilka storheter som är att föredra. En beteckning byggs 
hierarkiskt upp av huvudbeteckning och tilläggsbeteckning, där 
huvudbeteckningen oftast står som en förkortning av kategorin i olika nivåer för 
redovisningen av ett föremål. Tilläggsbeteckningen anger mer specifierad 
information inom kategorin. 

Beteckningarna delas även upp i individuella beteckningar och typbeteckningar. 
Med hjälp av individuella beteckningar kan läget för varje enskild del på en ritning 
bestämmas med hjälp av koordinater eller liknande. I ett projekt med flera hus 
betecknas dessa med en huvud- samt en individuell beteckning, till exempel HUS 
1. Man kan sedan dela upp huset i flera delar med hjälp av systematisk bokstavs- 
eller sifferbeteckning, till exempel HUS 1, DEL1. Efter uppdelning enligt tidigare 
bör våningar betecknas, detta sker i form av numrering nerifrån och upp i löpande 
följd. Vid fall av källare betecknas denna våning som 0. En våning definieras som 
allt fysiskt omkringliggande material såsom väggar golv och tak.  

 

Vad gäller numrering av byggnadsdelar och komponenter, numreras bjälklag i 
löpande följd underifrån med huvudbeteckningen BJL samt en tilläggsbeteckning 
som stämmer överens med den våning den övertäcker. Väggar betecknas med 
förkortningen, V, samt tilläggsbeteckning i form av löpande nummer.  

Typbeteckningar används då man klassificerar olika komponenter efter typ, slag 
eller utförande. Dessa används främst vid fall då en byggnad till stor del består av 
samma typ av material. Typbeteckningen byggs upp av huvudbeteckning och 
tilläggsbeteckning. Vid typbeteckning av byggnadsdelar beskrivs först vad för typ 
av material komponenten består av, därefter typ och sedan variant, exempelvis 
KL1a. (Bergenudd, 2003, s.31)  
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Del 2, Kapitel 3. Linjer och text 
Detta kapitel tar upp vad som gäller vid upprättande av linjer och text. 

Linjer 
Rekommendationerna för linjer utgår från:  

• SS-ISO 218-20 Ritregler- Allmänna regler- Del 20: Linjer- Grundläggande 
krav 

• SS-ISO 218-21 Byggritningar- Generella redovisningsprinciper av linjer 
• SS-ISO 218-23 Ritregler- Allmänna regler- Del 21: Linjer för CAD- 

system 

Linjerna enligt BH90 utgår från en relativ linjebredd där begreppen linje ½, linje 1 
och linje 2 används. Linjebredden väljs med hänsyn till skala på ritningen och 
därefter enligt tabell 4. Smal linje motsvarar linje ½, bred linje motsvarar linje 1 
och extra bred linje motsvarar linje 2. Vanligast att använda vid byggnadsritningar 
är linjegrupp 0,35 (Bergenudd, 2003, s.59). 

Tabell 4. Linjebredder 

Linjegrupp Smal linje Bred linje Extra bred 
linje 

Linjebredd 
för grafiska 
symboler 

0,25 0,13 0,25 0,5 0,18 

0,35 0,18 0,35 0,7 0,25 

0,5 0,25 0,5 1 0,35 

0,7 0,35 0,7 1,4 0,5 

1 0,5 1 2 0,7 

 
Text 
Rekommendationer för användandet av text utgår från gällande standard: 

• SS-EN ISO 3098 0 Ritregler-Textning-Del 0: Allmänna krav                       
(ISO 3098-0 1997) 

• SS-EN ISO 3098-5 Ritregler- Textning- Del 5: CAD-textning, siffror och     
tecken ( ISO 3098-5:1997) 

Textstorlekarna varierar enligt första standarden mellan 1,8 till 20 mm. Texten ska 
enligt bygghandlingar 90 vara läsbar efter förminskning till 50 %. Texthöjden som 
används i figurer, måttsiffror och beskrivande text bör vara 2,5 mm. Övrig text 
bör vara 3,5 mm. Text ska placeras i anslutning till figurer så att den blir lätt att 
hitta. Här är rekommenderat att placera texten utanför figuren med en 
hänvisningslinje,vid stora figurer kan texten placeras i figuren                                
(Bergenudd, 2003, s.69). 

Del 2, Kapitel 5. Redovisningssätt 
Kapitlet tar upp hur byggnader, byggdelar och detaljer ska redovisas. Det kan vara: 

• Genom avbildning med olika detaljeringsgrad 
• Med symbol (linje eller figur) 
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• Med hjälp av text, ev med förkortningar (i ritfält, skrivfält eller i 
beskrivning) 

• Med beteckning. 

 

Vad gäller skalor utgår rekommendationerna av dessa från, SS-ISO 5455 
Ritningsregler och skalor. Skalan som ska väljas vid upprättandet av en ritning ska 
utgå från dess komplexitet samt syftet med ritningen. Den ska även vara stor nog 
för att den information som ska tas ur ritningen på ett enkelt sätt kan utläsas. 
Bygghandlingar 90 radar i detta kapitel upp de rekommendationer som gäller vid 
val av skala. En uppställningsritning ska enligt rekommendationerna ha en skala 
på 1:20 eller 1:50 (Bergenudd, 2003, s.95). 

Del 3. Kapitel 2, Toleranser 
Kapitlet tar upp vilka tillverkningstoleranser som gäller vid måttsättning av en 
byggnadsdel. Med tanke på att det vid tillverkningen inte kan förutsättas att alla 
avvikelser är medräknade, har rekommendationer för toleranser tagits fram. 
Toleranserna kan enligt bygghandlingar 90 betraktas på två olika sätt, antingen 
baserade på modulmått eller på direkta basmått. För släta element ska basmåttet 
minskas med 30 mm på längden och 4 mm på bredden för att säkerställa 
passmånen. För att sedan få ut tillverkningsmåttet gäller för längden +/- 20 mm, 
för bredden +/- 4 mm och för höjden +/- 10 mm utifrån basmåttet (Bergenudd, 
2004, s.23).  

Del 3. Kapitel 3, Måttsättningar på ritningar 
Kapitlet utgår från standard: SS 03 22 03 Byggritningar- måttsättningar. Måtten 
ska anges i millimeter och placeras på ett sådant sätt att man hittar dem där man 
väntar sig på ritningen. Måtten kan anges som delmått eller pilmått, där delmått är 
vad som används vid upprättande av fraktritningar. Delmåttet består av en 
måttlinje, måttgränslinje, måttgränsmarkering samt själva måttsiffran, vilken ska 
placeras 1 mm ovanför måttlinjen (Bergenudd, 2004, s.29). 

Del 4. Kapitel 9 
Bygghandlingar 90 tar i detta kapitel upp vad som gäller vid framtagandet av 
handlingar för massivträ. Eftersom byggandet i KL-trä är så pass nytt hänvisas 
användarna till anvisningarna för limträ.                                                        
(Svensson, Lanevik och Johansson, 2010, s.87). 

Del 8 
Del 8 av bygghandlingar 90 beskriver regler och rekommendationer för 
upprättande av bygghandlingar med hjälp av digitala programvaror. Den är tänkt 
att fungera som ett komplement till de övriga delarna i bygghandlingar 90:s 
utgåvor och behandlar till största delen rekommendationer vid utbyte av digital 
information. Vid tillverkningen av KL-träskivor och upprättandet av fraktritningar 
tillämpas inte digitala leveranser mellan olika parter, varför större delar av denna 
del inte behöver någon djupare förklaring. Vissa kapitel och delar av dessa är dock 
relevanta för detta fall (Bowin, 2008).  

Del 8. Kapitel 1 
Kapitlet tar upp definitioner och begrepp som används i samband med digitalt 
upprättande av handlingar. Här beskrivs vikten av att inte enbart lagra 
projektmodellen i ett neutralt dataformat då de personer som vill komma åt 
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handlingarna inte alltid har motsvarande programvara. Utan att även lagra 
modellen och ritningarna i en separat fil, exempelvis IFC. Att spara filen i dess 
neutrala läge är dock viktigt i fall av ändringar (Bowin, 2008, s.27). 

Del 8. Kapitel 6 
Kapitlet behandlar hanteringen av informationsmängder, där kraven på innehåll i 
modeller och dokument definieras. Det tar även upp vilken struktur man ska 
använda sig av vid beteckning av byggdelar och komponenter. Vid klassificering 
av en byggdel utgår man från BSAB-systemets byggdelstabell, som beskrivs enligt 
följande: ”Varje byggdel har en kod och ett namn i klartext. Koderna är hierarkiskt 
uppbyggda, så att en mer detaljerad specifikation innehåller den överordnade 
klassens beteckning plus ytterligare tecken.”(Bowin, 2008, s.102). 
Klassificeringen kan i särskilda fall även utgå från andra system. 
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3. Resultat 
Arbetet har resulterat i en instruktion för upprättandet av frakt- och paketritningar för 
KL-trä i tekla. Instruktionen utgår från de problem Martinsons personal ser med 
hanteringen av KL-trä, samt från de krav transportstyrelsen ställer vid frakt av 
skivorna. Paketritningen fungerar som ett komplement för att det vid tillverkningen 
av skivorna ska bli lättare att urskilja de olika paketen. Tanken med instruktionen är 
att det utifrån denna ska gå att tillämpa de olika stegen för olika typer av byggnader. 
Ritningen som upprättas utgår från de rekommendationer bygghandlingar 90 ställer. 
Instruktionen bifogas som bilaga 4 i rapportens slut.   

 

3.1 Instruktionen 
Modellen som använts för detta projekt är som tidigare nämnts tallbocken, en fyra 
våningar hög byggnad till största delen gjord i KL-trä. Tanken är att instruktionen 
som upprättats ska fungera som en lathund för alla typer av byggnader. Modellen 
är som tidigare nämnts uppdelad i olika faser. Varje fas är i detta fall detsamma 
som ett våningsplan. Som första steg filtreras endast en våning fram samt allt 
material som inte är KL-trä filtreras bort. Se steg 2 i bilaga 4. 

För att den ursprungliga projektmodellen inte ska skadas, samt för att det på ett 
smidigt sätt ska gå att bryta ner byggnaden krävs en överföring via IFC-filer från 
den ursprungliga modellen till en ny. Innan denna överföring sker, behöver vissa 
inställningar utföras. Till att börja med bör inställningarna kontrolleras för varje 
byggnadsdel innan överföringen. Genom att se över att inställningarna ser ut som i 
figur 7, säkerställs att byggnadsdelen behåller sina egenskaper vid överföringen.  

 
Figur 7. Inställningar för export, material 

Det är även viktigt att inställningarna för själva konverteringen är korrekt. Detta 
säkerställs genom att se till att byggnadsdelarna konverteras som så kallade Brep-
objekt. Detta betyder att byggnadsdelen behåller sin geometriska form vid 
överföringen. Genom att fylla i UDA enligt nedan säkerställs även att 
beteckningen på byggnadsdelen följer med till den nya modellen, se figur 8.  
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Figur 8. Inställningar för export, UDA 

När alla inställningar för överföringen är gjorda kan exporten utföras. Viktigt att 
tänka på innan export väljs, är att döpa mappen till ett lämpligt namn, exempelvis 
efter den våning som exporteras. Detta för att den lätt ska gå att hitta vid importen 
av filen. Se steg 3 i bilaga 6. Det är viktigt att inte konvertera delarna som 
extrusions vid importen, då de i detta läge inte behåller sin plats i 
koordinatsystemet. Att göra en sådan konvertering lämpar sig bättre för överföring 
av enstaka byggnadsdelar. För att det på ett enkelt sätt ska kunna gå att flytta 
skivorna från projektmodellen till ett lastbilsflak, behövs en ny gridline där flaket 
kan ritas ut. Det är då smidigt att bara välja copy linear och sedan välja i modellen 
var gridlinen önskas hamna.  

Lastbilsflaken som ritas ut utgår från de lastbilar Martinsons använder sig av vid 
frakten av KL-skivorna, se bilaga 3. För väggskivorna används standardflaket och 
de ska i detta fall placeras stående. Till bjälklagen används de något bredare 
specialtransporterna, då dessa ska placeras liggande. En viktig del i upprättandet 
av flaket är att välja ett material utan egentyngd, för att flakets vikt inte ska 
medräknas i den totala vikten vid numreringen. Tanken är slutligen att de här 
flaken i framtiden ska ligga i Martinsons objekt-katalog så att det lätt går att 
använda sig av dessa.  

För att sedan flytta skivorna från projektmodellen till lastbilsflaket används 
kommandot move. Det finns här två möjliga alternativ vid förflyttningen av 
skivan. Antingen väljs, move linear, vilket betyder att det med hjälp av koordinater 
går att välja var skivan ska flyttas. Det andra alternativet är, move to another plane, 
där det går att välja var ytan på skivan ska korrelera med det plan som önskas. I 
upprättandet av den slutliga ritningen användes båda dessa kommandon. 

Ett annat alternativ är att kopiera skivorna för att den ursprungliga modellen ska 
vara intakt. Det är dock inte nödvändigt då det i kommandot, layers, går att göra 
den överförda IFC-modellen synlig, tack vare att det i inställningarna för exporten 
valdes B-rep som konverteringsmanöver. 

Vid förflyttningen av skivorna till flaket gäller det att placera dem så centralt som 
möjligt, för att undvika att de får ett för stort överhäng åt någon av sidorna. Allt för 
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att säkerställa kraven för bred last. Skivorna läggs i paket som inte får överstiga 
fyra ton då Martinsons truckar har detta som gräns vid hanteringen. Paketen utgår 
från de packlistor projektledaren tillsammans med byggentreprenören kommit 
fram till, med avseende på byggets olika etapper. De stående elementen placeras 
på ett sådant sätt att de olika paketen på ett enkelt sätt går att urskilja. Här gäller 
det dock att ha bra koll på hur mycket man lastar på flaket. På grund av att 
skivorna är så pass höga, blir det lätt övervikt på flaket om det fylls ut allt för 
mycket.  

När väl ritningen skapas finns ett antal olika tillvägagångssätt, se bilaga 4 steg 12. 
Antingen väljs en vanlig GA-ritning, eller en tillverkningsritning. 
Tillverkningsritningen bidrar i detta fall till ett smidigare sätt att få en överblick 
över lasten. Med tillverkningsritning menas att de delar lastbilsflaket består av 
sätts ihop till en assembly. Utifrån denna skapas en ritning där delarnas egenskaper 
följer med i form av en lista över dess vikt, längd, ID med mera. Det går även att 
få en översiktlig 3D-vy i denna typ av ritning. 

Ritningen består av tre olika vyer, se figur 9. Två sektionsvyer, en från långsidan 
av lasten samt en från kortsidan. Utöver sektionsvyerna tillkommer även en 3D-vy 
för att få en visuell överblick över hur lasten ska se ut. För att utgå från 
rekommendationerna från bygghandlingar 90 sätts skalan på de två sektionsvyerna 
till 1:50 och på 3D-vyn till 1:20. I fraktritningen betecknas endast de paket 
lastbilen består av, de visas då på ett övergripligt sätt i en lista i nedre kant av 
ritningen, med vikt och storlek på skivor med mera. Måtten som redovisas på 
ritningen är till för att säkerställa kraven som ställs vid transporten av skivorna 
gällande utstick åt någon av sidorna. 

 

 
Figur 9. Fraktritning 
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Paketritningen skapas som en del av fraktritningen, se figur 10. Från den assembly 
som tidigare skapats görs en så kallad sub-assembly av det paket ritningen ska 
innehålla. Tillvägagångssättet för att skapa denna är detsamma som vid 
upprättandet av fraktritningen, se bilaga 4 steg 12. I paketritningen betecknas de 
skivor som ingår i paketet med längd, bredd, ID och övrig information som krävs 
vid tillverkningen av de olika skivorna. Textstorleken väljs här till 2,5 mm, för att 
om så önskas kunna placeras i figuren. 

 

 
 Figur 10. Paketritning 
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4. Diskussion och slutsats 
Projektet har visat hur upprättandet av en fraktritning med tillhörande paketritning 
kan se ut. Den resulterande instruktionen har främst utgått från de krav 
transportstyrelsen ställer vad gäller maximal bredd och vikt. I teoridelen beskrevs 
mycket kringliggande fakta som är bra att förstå för arbetet med frakten av 
skivorna men avspeglas endast indirekt i resultatet. Att utgå från bygghandlingar 
90 är egentligen inget krav vid denna typ av ritning eftersom ritningen endast 
behandlas internt. Det valdes ändå att utgå från dessa rekommendationer för att få 
någon typ av standardlösning.  

Det finns idag många oklarheter kring arbetet med KL-trä. Tillverkningen av 
skivorna är en relativt ny metod och det var därför svårt att ta fram information om 
transportprocessen. Att Martinsons nyligen startat produktionen av de bredare 
skivorna märktes vid studiebesöket då det framkom att många frågetecken 
behövde rätas ut. Bland annat frågan om väggskivorna ska stå eller ligga på 
lastbilsflaket diskuterades bland personalen i Bygdsiljum. Detta medförde att det 
endast skapades en ritning för de liggande bjälklagsskivorna när instruktionen 
upprättades. Ett test av en ritning med stående skivor visade också att tyngden på 
flaket blev alldeles för stor. Detta kan bero på deras stora bredd samt att man vid 
en sådan typ av lastning får plats med mer paket på flaket. Ska transporten ske på 
detta sätt kommer mycket tomrum uppstå på lastbilsflaket för att klara viktgränsen. 
Det positiva är dock att problemet med bred last utesluts.  

Vad gäller den till fraktritningen tillhörande paketritningen finns det utöver 
tillvägagångssättet i instruktionen även andra utföranden som kanske hade lämpat 
sig bättre. Paketritningen är som tidigare nämnts till för produktionsledaren som 
har hand om själva tillverkningen av skivorna vilket gör att denna person endast 
behöver ha tillgång till den typen av ritning. Fraktritningen är mer tillämpbar för 
truckförarna som har ansvaret för lastning av skivorna. Att exempelvis som första 
steg skapa de olika paketritningarna och sedan utifrån dessa plocka ihop en 
fraktritning skulle troligen vara ett smidigare tillvägagångssätt. Det betyder att 
man istället för att plocka ner skivorna direkt på lastbilsflaket först gör de olika 
paketen på gridlinen. Det hade då gått att på ett tydligare sätt upprätta 
fraktritningen utifrån de olika paketen med avseende på vikt med mera.  

Den slutliga ritningen kan ses som ett förslag men behöver troligen utvecklas 
något i framtiden. Den kan användas som en start på den fortsatta utvecklingen av 
fraktritningarna. Hade projektet gjorts om något år när besluten om frakten 
fastställts på ett säkrare sätt skulle resultatet bli än mer tillförlitligt. Inställningarna 
som visas i resultatet behöver dock inte ändras då dessa är direkt nödvändiga för 
korrekt överföring av IFC-filen. Lastbilsflaken som gjordes vid upprättandet kan 
också redan nu läggas in i Martinsons katalog då användandet av de nämnda 
lastbilarna kommer fortsätta.  
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Eftersom instruktionen utgått från endast en referensmodell finns vissa oklarheter 
över hur tillämpbar denna är för andra typer av projektmodeller. Ett förslag på 
utveckling av arbetet hade kunnat vara att låta någon eller några personer på 
Martinsons använda sig av instruktionen på olika typer av modeller. Detta skulle 
medföra ett än mer säkert resultat av projektet. Att även genomföra intervjuer med 
personal ute på byggarbetsplatsen hade troligen även det gett en större överblick 
av hur lastningen av skivorna ska utföras för att få en smidigare hantering vid 
avlastningen.     
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Bilaga 2.  
 Lastsäkring av liggande skivor (Vägverket. 1999) 

 
 



D 

  

 
 

 



E 

  

Bilaga 3.  
Martinsons Lastbilar (Martinsons, 2017) 

 

 
 

 



F 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 4. 
Instruktion för upprättande av frakt- och paketritning för KL-trä 
 
 
 

 
  

MANUAL 
FRAKTRITNING FÖR  

KL-TRÄ 
Martinsons 

Pär Andersson 
Par_90@hotmail.com 

Innehåll 
Denna manual sammanfattar tillvägagångssättet vid upprättandet av en fraktritning för KL-trä 
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Instruktion!för!upprättande!av!fraktritning!
Denna manual redovisar tillvägagångssättet vid upprättandet av en fraktritning för 
KL-trä. Manualen beskriver steg för steg hur man från en projektmodell, via IFC-
filer skapar fraktritningen. 

Att tänka på: 
• Väggskivor placeras stående på lastbilsflaket 
• Bjälklag placeras liggande 
• Strön som skiljer paket från varandra har dimensionen 45x75 mm 
• Bredden på de liggande skivorna får inte överstiga 310 cm och ska placeras 

så centrerat som möjligt 
• Skivornas vikt vid användandet av vanlig transport, får inte överstiga 13 000 

kg på främre flaket och 26 000 kg på bakre flaket 
• Skivornas vikt vid specialtransport får inte överstiga 30 000 kg 

 

Steg 1. Ursprunglig projektmodell 
Öppna upp projektmodellen.  
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Steg 2. Filtrera fram enbart KL-skivor 
Öppna upp View Properties genom att dubbelklicka på valfri plats på skärmen. 
Välj sedan på Object group. 
 

 
 
 
Fyll i de olika spalterna enligt nedan. I detta fall är ”phase11” det samma som 
nedersta våningen, vilken filtreras fram i samband med filtreringen av KL-skivorna. 
Klicka på Modify och sedan Apply. Endast valda delar av byggnaden kommer nu 
visas på skärmen. 
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Steg 3. Export av IFC-fil 
Markera byggnaden, gå till fil-menyn och välj Export -> IFC 
 

 
 
Fyll i värden enligt nedan och namnge filen i kolumnen Output file. Klicka sedan 
Export. Filen hamnar under mappen IFC i projektmodellen 
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Steg 5, Import av IFC-fil 
Under fliken Reference models, välj Add model. I kolumnen files, hämta IFC-
filen från den ursprungliga projektmodellens mapp. Välj Add model. Byggnaden 
kommer nu synas på skärmen. 

 

 
 
 
Under fliken Settings i fil-menyn, aktivera informationsrutan genom att klicka på 
IFC object conversion settings. 
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Fyll sedan i rutan enligt nedan. Detta för att de egenskaper KL-skivorna besitter, 
ska överföras i konverteringen. 
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Kontrollera att materialet har följande inställningar 
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Under fliken Manage, klicka Converte IFC objects. En lista över alla skivor i 
byggnaden kommer då upp. Håll in ctrl och markera alla delar. Välj Converte as 
item under fliken Conversion status, därefter Apply changes. Konverteringen är 
nu färdig 
 

 

Steg 6, Ny grid för lastbilsflak 
Högerklicka på gridline, välj Copy special -> Linear, aktivera pick i 
kopieringsrutan och placera den nya gridden på önskvärd plats. 
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Steg 7. Utforma lastbilsflak 
Under fliken Beam, utforma en balk som motsvarar tjocklek och bredd på önskvärt 
lastbilsflak. Välj ett material utan egenvikt. Rita ut önskvärt flak på den nya 
gridlinen. I sökrutan i höger hörn, skriv in define custom component. Välj Part 
enligt nedan, och namnge komponenten. Klicka sedan Next. Välj sedan vilka delar 
som önskas ingå i komponenten och vilken utgångsposition den ska ha. Klicka 
Finish 
 

 
 
Komponenten går nu att hitta under fliken Applications & components, genom att 
söka på namnet. 
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Steg 8. Flytta KL-skivor från modell till lastbilsflak 
Kontrollera att IFC-vyn är avaktiverad. Högerklicka på den skiva som önskas 
placeras på flaket, välj Move special -> Linear 

 

 
 
Välj pick och placera KL-skivan på önskvärd plats. 
 

 
 
Fortsätt proceduren enligt nedan. 
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I vissa fall behöver KL-skivan roteras innan den flyttas. Högerklicka på önskad 
skiva.Välj Move special -> Rotate. 
 

 
 
Sätt vinkeln till 90 grader. Välj line i kolumnen Around. Rita en linje runt vilken 
skivan ska rotera. Move 
 

 
 
Fortsätt sedan med de liggande bjälklagsskivorna. Välj pick i move linear-rutan. 
Klicka i centrum på skivan och sedan centrum på lastbilsflaket. Move 
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Det går även att använda sig av move to another plane för att flytta skivan. Välj 
Move special -> To another plane 
 

 
 
Rita ut rätvinkliga pilar på skivan enligt bild nedan. När detta är färdigt, gör samma 
manöver på platsen där skivan önskas hamna. Klicka på musens mittknapp. Skivan 
flyttas. 
  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 



 Fraktritning för KL-trä  

12 
 

 

Steg 9. Strö-reglar 
Under fliken Beam, utforma en regel som är 45x75 mm. Klicka ut regeln mellan de 
paket lastbilen ska innehålla.  

 

 

Steg 10. Nedbruten projektmodell 
När överföringen av KL-skivorna från modellen till lastbilsflaket är färdig, går det 
att välja att visa byggnaden eller inte. 
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Under fliken Reference Models, aktivera IFC-vyn för att få en överblick över 
ursprunglig projektmodell 
 

 

 

Steg 11. Skapa en assembly av KL-skivor och lastbilsflak 
Markera de skivor och reglar som ska ingå i önskad assembly. Högerklicka och välj 
Assembly -> Add to Assembly. Välj sedan lastbilsflaket som huvudpart. 
Assemblien är nu skapad. 
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Steg 12. Skapa ritning 
Välj den del av assembly som står som huvuddel. Högerklicka och välj Create 
drawing -> Assembly drawing. Det kommer nu upp en ruta där frågan ställs om 
man vill numrera delarna. Välj Perform numbering. Ritningen skapas och går nu 
att hitta under fliken Drawing list.  
 

 
 
 
I ritningsläget, dubbelklicka på valfri plats på skärmen för att få upp drawing 
properties. Under fliken view creation, fyll i de vyer som önskas ingå i ritningen. 
Modify -> Apply. Under fliken Layout, välj skala 1:50. Placera sedan de olika 
vyerna på ritningen. 
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Under fliken Views, välj Section view. Rita ut en vy enligt nedan. För att få med 
littrering av skivorna, högerklicka och välj Add part mark.  
 

 
 
 
Lägg till user defined attributes och namnge denna till USER_FIELD_1 för att ta 
fram information om vilket paket det är, och USER_FIELD_2 för information om 
vilken skiva. 
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Fraktritningens kommer slutligen se ut som följer: 
 

 
 
 

Paketritning 
För att ta fram en paketritning från lastbilsflaket. Markera de skivor som ingår i 
paketet, högerklick och välj sedan Make into Sub-Assembly. Klicka sedan Create 
drawing. 
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I Assembly drawing properties. Välj KL-trä som ritningsmall. Fyll i vyer enligt 
tidigare. Apply.  
 

 
 
Paketritningen får då följande utseende. 
 

 


