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I 

 

Sammanfattning 
Syftet med detta projekt är att göra en marknadsundersökning av 

dimensioneringsprogram för byggnadskonstruktörer och att ge en rekommendation till 

Byggteknik AB för val av programvara. Metoden är att först genomföra en 

marknadsundersökning, sedan utvärdera lämpliga program och sist ge en 

rekommendation. Utvärderingen och rekommendationen ska grundas på 

användarvändlighet, pris, support, uppdateringar, långsiktig ägare, landsstandarder och 

utbildningsbehov. Resultatet från användandet gav stora differenser, med över 50% större 

maximalt moment i StruSoft FEM- Design och över dubbelt så stor nedböjning i Robot 

Millennium. 

 

Jämförelsen mellan programmen visar att Robot Millennium har en bättre 

användarvänlighet och lägre pris. Dock har StruSoft FEM- Design svensk support, 

automatiska uppdateringar och hanterar svensk landsstandard. Båda programmen är 

likvärdiga gällande långsiktig ägare och utbildningsbehov. Programmen är således 

relativt likvärdiga men rekommendationen till Byggteknik AB blir StruSoft FEM- 

Design, främst för att Robot Millennium inte hanterar svensk landsstandard och inte 

tillhandahåller en ordentlig svensk support. Det är dock viktigt att framhålla att de två 

personer som genomfört detta projekt har mycket liten erfarenhet från 

dimensioneringsprogram varför risken för felaktigt handhavande finns. 



 

II 

Abstract 

The purpose of this project is to do a market research of analysis software for building 

design and to recommend a specific software for Byggteknik AB. The methodology of 

this project is to first implement a market research, then evaluate suitable software and 

finally give a recommendation. The evaluation and the recommendation will be based on 

application handiness, price, customer support, software updates,  sustainable ownership, 

country code and education requirements. The results showed a great difference with over 

50% larger maximum moments in StruSoft FEM-Design and more then twice the 

deflection in Robot Millennium.  

 

The comparison between the two software applications shows that Robot Millennium has 

a more developed application handiness and a lower price then FEM-Design. FEM-

Design on the other hand has a Swedish costumer support, automatic updates and handles 

the Swedish country code BKR. Both software applications are equal concerning 

sustainable ownership and education requirements. Even though the two software 

applications are quit similar to each other this recommendation for Byggteknik AB will 

be StruSoft FEM-Design. Mostly because Robot Millennium doesn’t handle Swedish 

country code and has no proper Swedish customer support. It is important however, to 

accentuate the lack of experience in analysis software among the two people who carried 

out this project, hence the accuracy of the results may be questionable. 

 

  



III 

Förord 
Detta examensarbete som är en jämförelse av dimensioneringsprogram för 

byggnadskonstruktörer slutfördes under våren 2008 på institutionen för teknik och byggd 

miljö, HiG och utgör den avslutande delen på vår byggnadsingenjörsutbildning på 

Högskolan i Gävle.  

 

Vi vill framför allt rikta ett stort tack till Byggteknik och Kurt Fransson för 

initiativtagandet till arbetet och för tillgången till arbetsrum och datorer. Ett stort tack 

riktas också till vår handledare Göran Hed som har tagit sig mycket tid till att hjälpa oss 

trots sitt pressade schema.  

 

Vidare vill vi också tacka Mikael van de Leur på StruSoft och Anders Rading på 

StruProg för att de gett oss tillgång till deras programvaror. Kjell Westerberg för all hjälp 

med installation av programvaror på HiG och Mikael Moberg för ritningsunderlag. 

 

Gävle 2008 

 

Peter Lindström och Henrik Pettersson 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund 

Då många kommersiella dimensioneringsprogram arbetar med Finita Elementmetoden, 

FEM, och programmen i detta projekt är av FEM- typ kommer bakgrunden riktas mot 

denna metod. FEM börjar sin historia när Ray Clough presenterar uppsatsen Stiffnes and 

Deflection Analysis of Complex Strucutres1, vilken betraktas som grunden för FEM- 

metoden. Dock förekom liknande arbeten på många håll i världen men många med 

gemensamt att de utvecklas i samarbete med flygplansindustrin. Att Clough dock ses som 

personen bakom metoden beror mycket på att det var han som kom med själva termen 

Finita Elementmetoden. Metodens utveckling har sedan dess berott av två faktorer; 

metodens teoretiska utveckling och datorernas tekniska utveckling med större datorkraft 

som följd. Anledningen till att datorns utveckling påverkat Finita Elementmetodens 

utveckling är att metoden i praktiken kräver datoranvändning för alla mer omfattande 

beräkningar. Utan datorns utveckling skulle metoden inte fått den spridning den har idag. 

För byggnadskonstruktion började metoden användas redan under 60- talet för 

stålkonstruktioner men det dröjde flera decennier innan den blev ett vanligt medel för 

beräkningar. Figur 1.1 nedan visar Finita Elementmetodens utveckling. 2 

 

 

Figur 1.1.1, Finita Elementmetodens utveckling. Källa fem i praktiken2. 
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1.2. Problem 

Ett problem med dimensioneringsprogram idag är att det är svårt att veta vilket program 

som är bäst lämpat vid vilket tillfälle. Då programmen är dyra och komplicerade är det 

generellt inte möjligt att byta program ifall det inte lever upp till önskemålen. Att få en 

överblick av programmens användarvänlighet och andra viktiga funktioner, såsom 

supportfunktion, kräver därför mycket tid. Problemet som detta projekt ska lösa är att 

svara på vilket program som är mest lämpat för Byggteknik AB eller konstruktionsföretag 

av liknande storlek. 

1.3. Syfte 

Projektets syfte är att göra en marknadsundersökning av dimensioneringsprogram för 

byggnadskonstruktion som är direkt kompatibla med 3D-CAD. Med direkt kompatibla 

menas att det utan omvägar ska vara möjligt att importera filer från 3D-CAD till 

dimensioneringsprogrammet. Vidare ska en rekommendation av programvara göras för 

Byggteknik AB.  

1.4. Metod 

Uppsatsen delas upp i tre steg. Först görs en marknadsundersökning över möjliga 

programvaror. Sedan väljs de mest lämpade programvarorna ut och utvärderas närmare. 

Slutligen görs en rekommendation till Byggteknik AB. Marknadsundersökningen görs 

genom kontakt med CAD-försäljare och företag. Ifall användbar litteratur finns kommer 

den användas. Av de program som väljs ut skall samtliga klara att dimensionera armerade 

betongplattor. Program som klarar att beräkna flera olika byggnadskonstruktioner ges 

företräde. Hänsyn tas även till kostnad och supportfunktion. Rekommendationen till 

Byggteknik AB ska grundas på: 

- Användarvänlighet 

- Pris 

- Support 

- Uppdateringar 

- Långsiktig ägare 

- Hantering av landsstandarder 

- Utbildningskrav för användande.  
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1.5. Mål 

Målet med rapporten är att rekommendera en programvara till Byggteknik AB och 

liknande konsultföretag. 

1.6. Omfattning 

Utvärderingen kommer endast behandla armerade betongplattor. Rapporten kommer 

endast kort behandla ritprogrammens betydelse. Resultatet från beräkningarna kommer 

endast behandlas kort. 

1.7. Förkunskaper 

Kunskaper inom byggnadskonstruktion kan vara nödvändigt.  

1.8. Målgrupp 

Detta arbete vänder sig i första hand till personer och företag som ska införskaffa 

dimensioneringsprogram för byggnadskonstruktion. 

2. Metod/Teori 

2.1. Olika metoder för dimensionering av betongplattor 

För betongplattor finns många olika dimensioneringsmetoder. För handberäkning i 

brottgränstillstånd är Brottlinjemetoden, Standardmetoden och Strimlemetoden några 

exempel. Brottlinjemetoden bygger på en energijämnvikt för plattan, lastens yttre arbete 

ska överensstämma med det inre arbetet i armeringen, alternativt kan ett jämnviktsvillkor 

för plattan beskrivas. Strimlemetoden bygger på att plattan delas upp i strimlor, i två 

riktningar, där lasten beräknas i en riktning, varför plattan sedan kan beräknas med 

balkmetoder. Standardmetoden är en tabellmetod. 

2.2. Finita Elementmetoden, FEM 

Finita Elementmetoden är idag den helt dominerande lösningsmetoden inom praktisk 

hållfasthetsanalys. I metoden delas konstruktionen upp i många små delar, finita element, 

för att beräkna spänningar, töjningar, förskjutningar och krafter. Finita elementmetoden är 

endast en matematisk lösningsmetod för komplicerade problem, inte en teori, den 

används sedan för att lösa till exempel Kirchoffs platteori. Längs elementens kanter finns 
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nodpunkter i vilka förskjutningar uppkommer på grund av de yttre verkande krafterna ur 

vilka de lokala spänningarna kan beräknas. FEM är en approximativ metoden men kan 

vid rätt handhavande ge tillräcklig noggrannhet för dimensionering av 

betongkonstruktioner. Fördelen med metoden är att den tillåter alla geometrier och laster.3 

Då varje finit element har fyra noder, vilka har sex stycken frihetsgrader, tre för vridning 

och tre för förskjutning, blir den matris som genereras enorm. Vilket kräver en mycket 

stor datorkapacitet vilket endast få företag i världen har råd med. Därför måste matrisen 

förenklas för att kunna lösas med vanliga persondatorer och dessa förenklingar ger 

upphov till fel i beräkningarna.  

2.3. Grunder för utvärdering av 

dimensioneringsprogram 

För att kunna genomföra en utvärdering av dimensioneringsprogram, med information 

som är relevant för mindre byggnadskonstruktionsfirma diskuterades punkter fram med 

Byggteknik AB som ska behandlas i utvärderingen. Dessa var som följer 

⋅ Användarvänlighet 

⋅ Pris 

⋅ Support 

⋅ Uppdateringar 

⋅ Långsiktig ägare 

⋅ Hantering av landsstandarder 

⋅ Utbildningbehov för användande 
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2.3.1.Användarvänlighet 

Med användarvänlighet menas hur effektivt programmet är att använda. För att 

programmet ska bli effektivt ska inmatningen av information vara enkel och logisk. Det 

ska finnas möjlighet till precisa inställningar och att på egen hand utröna hur funktioner 

fungerar. Samtidigt som möjligheten att göra precisa inställningar ska finnas är det av 

vikt att mängden inställningsmöjligheter inte är överväldigande då detta kan få 

tidsåtgången för användandet av programmet att bli onödigt stor. Detta är en svår 

balansgång och kan kräva möjlighet till automatiska inställningar. Användarvänligheten 

är även viktig för resultatet, alltså att resultatet presenteras på ett enkelt och tydligt sätt. 

För en god användarvänlighet är det viktigt att programmet är tydligt med hur 

beräkningar görs, detta för att användaren fortfarande är ansvarig för dimensioneringen 

och måste således veta med säkerhet hur dimensioneringen har gjorts för att veta att 

resultatet är pålitligt. En specifik del som ska studeras är möjligheten att importera 

ritningar till dimensioneringsprogrammet. Denna funktion är viktigt eftersom det är 

dubbelt arbete att skapa geometrin i dimensioneringsprogrammet då den generellt redan 

är skapad i ritprogrammet.  Användarvänligheten är en stor och viktig del i denna rapport 

då en god användarvänlighet kan spara mycket tid och därmed även pengar varför det 

kommer läggas extra vikt på denna. 

2.3.2.Pris 

Valet av programvara vägleds givetvis till stor del av priset. Till priset ska programvarans 

kvalitet kopplas, det vill säga resterande punkterna i denna utvärdering. Detta innebär att 

en god användarvänlighet kan rättfärdiga ett högre pris då det sparar mer tid och även kan 

sänka utbildningskostnaderna. 

2.3.3.Support 

Supportfunktionen är en viktig del i programvaran då det kan bespara användaren mycket 

tid med en välfungerande support. Det är en fördel om supporten kan nås både via e-mail 

och telefon samt att de talar svenska. 

2.3.4.Uppdateringar 

Uppdateringar av programmet bör ske löpande och med fördel automatiskt, det vill säga 

att programmet själv kontrollerar ifall några uppdateringar finns tillgängliga. Detta för att 
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minska tidsåtgången till att uppdatera programmet till den senaste versionen. Att det är 

den senaste versionen av programmet som används är viktigt för att användaren skall 

hållas ajour med eventuella ändringar av beräkningsmetoder på inrådan av Boverket eller 

motsvarande myndighet, samt att åtgärda buggar och utveckla programmets 

användarvänlighet. 

2.3.5.Långsiktig ägare 

Med långsiktig ägare menas att risken för att företaget går i konkurs eller att 

programvaran slutar uppdateras är liten. Denna punkt är av vikt eftersom det kostar 

relativt stora summor pengar att köpa in en programvara i jämförelse med kostanden för 

uppdateringarna, vilket betyder att ifall programvaran slutar uppdateras kommer det bli 

nödvändigt att spendera stora summor pengar på att köpa in ny programvara. Dessutom 

kostar ny programvara i tidsåtgång för upplärning och utbildning. 

2.3.6.Hantering av landsstandarder 

Med landsstandard menas den regelsamling som gäller för beräkning i respektive land. 

För Sverige gäller till exempel Boverkets konstruktionsregler. Svensk landsstandard bör 

givetvis hanteras men även Eurocode, EU:s motsvarighet. Vilka landsstandarder som 

vidare bör hanteras beror givetvis på vart konsultföretag har sin kundkrets. Ifall arbete 

genomförs i till exempel Norge bör norsk standard finnas tillgänglig. Det ska påpekas att 

Eurocode är godkänd som landsstandard även i Sverige, men det kräver att hela 

konstruktionen, inklusive geokonstruktionen, är beräknad med Eurocode. 

2.3.7.Utbildningsbehov för användande 

Hur stor utbildning som är nödvändig för användaren beror mycket av programmets 

användarvänlighet och supportfunktion. Då utbildning är något som kostar relativt 

mycket pengar och även kräver tid önskas ett lågt utbildningskrav. 

2.4. Ritprogrammets betydelse för dimensioneringsprogrammet 

För att kunna använda dimensioneringsprogrammen så effektivt som möjligt bör det vara 

möjligt att importera ritningar från ritprogram. För att denna funktion ska fungera så 

effektivt som möjligt krävs att den importerade ritningen är skapad med så kallat BIM- 

stöd, vilket bland annat innebär att byggnaden är skapad med objekt istället för linjer. 

Mer om BIM kan läsas under punkt 2.4.1 BIM. Dessa objekt som utgör geometrin kan då 

läsas in av dimensioneringsprogrammet, vilket gör att den inte behöver ritas i 
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dimensioneringsprogrammet och dubbelt arbetet kan undvikas. Ifall ritprogrammet inte 

stödjer BIM är ändå en import av ritningen av intresse då det kan ge en mall att rita efter 

och uppritandet i dimensioneringsprogrammet kan därmed gå relativt effektivt. Detta 

innebär att företag som ritar i till exempel Autodesks ADT, vilket är ett 3D- ritprogram 

men som inte arbetar med BIM, inte kommer kunna nå full effektivitet vid användandet 

av dimensioneringsprogram då de kommer behöva rita om konstruktionens geometri. 

Dock kommer de troligen kunna använda ADT- ritningen som mall. Då många olika 

filformat figurerar har ett gemensamt filformat utvecklats, IFC, för att olika program ska 

kunna kommunicera med varandra. Mer om IFC kan läsas under punkt 2.4.2 IFC.  

 

I detta arbete har ritprogrammet Revit Structure använts, vilket är Autodesks senaste 

ritprogram. Det arbetar med BIM och syftet med att använda just Revit Structure har varit 

att kunna utvärdera möjligheten att direkt importera ritningarna. 

2.4.1.BIM 

BIM (byggnadsinformationsmodeller) är 3D-modeller som utgörs av ”smarta” linjer, med 

”smarta” menas att en vägg i en 3D-modell vet att den är en vägg och beter sig därför 

som en sådan, till skillnad mot traditionella 2D- och 3D-CAD där en linje enbart är en 

linje. Huvudsyftet med BIM är att ge branschen ett nytt sätt att projektera. Samtliga 

inblandade konsulter i ett projekt jobbar här mot en och samma modell som kontinuerligt 

uppdateras, vilket gör att fel och krockar som normalt skulle ha blivit upptäckta långt in i 

ett projekt snabbt kan upptäckas och åtgärdas utan stora kostnadsförluster. För att detta 

skall vara genomförbart krävs att samtliga konsulter använder sig av det neutrala 

filformatet IFC som kan läsas av samtliga konsulters respektive programvara.  

2.4.2.IFC  

Augusti 1994 samlades tolv amerikanska mjukvaruutvecklare för att gemensamt komma 

fram till en lösning på ett öppet standardiserat filformat. Autodesk hade då nyligen släppt 

sin senaste release av AutoCAD och samtliga av de samlade företagen insåg den 

ekonomiska fördelen med att kombinera Autodesks framgångsvåg med idén om det 

gemensamma gränssnittet, och valde därför AutoCAD som plattform för projektet. Ett år 

senare pressenterade gruppen sitt resultat på AEC System Show, och intresset bland de 

deltagande företagen visade sig vara stort.Efter den stora uppmärksamheten kring 

presentationen insåg de 12 grundarna att behovet av deras lösning var stort på marknaden 

och ett beslut togs att göra projektet globalt. Oktober 1995 startade de 12 grundarna 

organisationen Industry Alliance for Interoperability (IAI). Januari 1997 utfärdade IAI 
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den första releasen av deras Industry Foundation Classes (IFC) 1.0 som blev startskottet 

för det IFC-format vi har idag och som fortfarande är under utveckling.4 

3. Genomförande 

3.1. Marknadsundersökning 

Den inledande fasen bestod av att undersöka vilka dimensioneringsprogram som fanns att 

tillgå på marknaden. Autodesk rekommenderar på sin hemsida ett antal 

dimensioneringsprogramvaror som, enligt dem själva, skall vara fullt utvecklade 

dimensioneringsprogram och som dessutom vara direktkompatibla med Revit Structure.  

Lista på dessa programvaror:5  

- ROBOT Millennium 

- ADAPT-Builder 

- Bentley, RAM Structural System 

- CSC, Fastrak Building Designer 

- CSI 

- Oasys GSA 

- RisaFloor 

- SOFiSTiK Structural Desktop Suite 

- SOFTEK Structural Office 8.0 

 

Andra programvaror: 

- FEMdesign, StruSoft 

 

Kunskaperna om dimensioneringsprogram, hos CAD-återförsäljare, visade sig vara 

mycket begränsade vilket gjorde att sökandet efter demoversioner av 

dimensioneringsprogram blev svårare än anat. Samtliga av de rekommenderade 

programvarorna utvecklas utomlands vilket gav upphov till en omfattande 

mailkorrespondens världen över. Av alla de utvalda programvarorna visade det sig enbart 

vara två av dessa som var tillgänglig för utvärdering, ROBOT Millennium och FEM-

Design. Gemensamt för dem, som skiljer sig från övriga programvaror, är att båda har 

återförsäljare i Sverige.  
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3.2. Valda program 

3.2.1.StruSoft FEM-design 

FEM-Design är ett samlingsnamn för StruSofts olika dimensioneringsprogram som 

baseras på Finita Elementmetoden. Programmet hanterar alla typer av material och 

konstruktionselement och har kapaciteten att analysera en hel byggnad så väl som 

detaljer. Programmet klarar av att arbeta med alla geometriska former på plattor och 

inställningar finns även för plattor med varierande tjocklek. FEM-Design klarar även av 

att arbeta med orthotropiska material. Programmet redovisar moment, deformationer, 

sprickbredder och olika typer av armering. Skärmdumpar från programmet kan ses i Figur 

3.1 och på bilaga 1. Till detta arbete har version 7.00.020 använts. 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1. Skärmdump från StruSoft FEM- Design. 

3.2.2.Robot Millennium 

Robot Millennium är ett dimensioneringsprogram som hanterar många olika typer av 

konstruktioner, såsom ramar, plattor och skal. Det har utvecklat en så kallad hårdkoppling 

till Revit Structure, vilket innebär att det finns en väl utvecklad metod för att exportera 

och importera information mellan de båda programmen. Det är ett FEM program och 
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hanterar ickelinjära material (till exempel sprickande betong) och dynamiska laster (till 

exempel seismiska). Skärmdumpar från programmet kan ses i  

 

 

Figur 3.2 och på bilaga 2. Till detta arbete har version Robot Millennium 21.0.0.2810 

använts. 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2. Skärmdump från Robot Millennium. 

3.3. Grunder för utvärdering av dimensioneringsprogram 

3.3.1.Användarvänlighet 

3.3.1.1. StruSoft FEM-Design 

För att komma igång med FEM-Design måste en geometri importeras eller byggas direkt 

i programmet. När geometrin väl är bestämd anges material, laster och stöd, därefter 

matas aktuella lastkombinationer in. En FEM-analys görs som ger ett nät av element som 

i sin tur används för att beräkna moment och nedböjning samt dimensionera armering. 

Programmet kan själv ge förslag på armering och alarmerar om något värde avviker från 

de regler som är angivna i den aktuella landsstandarden, till exempel om minsta tillåtna 

cc-avstånd för armeringsjärn enligt BBK är uppnådd.  



Sidan 11 av 32 

 

 

Programmets resultat är illustrativa och lättlästa, dessutom finns funktionen ”animate 

result” som gör att användaren kan se nedböjningar och moment som en animation. Men 

användarvänligheten är låg på grund av krångliga tillvägagångssätt för enkla 

kommandon. Till exempel för att markera och ta bort objekt.  

Exempel:  

1. För att ta bort ett objekt, tryck Ctrl+ X , se Figur 3.3. 

2. Markera det aktuella objektet med en crossbox, se Figur 3.4. 

3. Klicka vid sidan om objektet för att ta bort, se  

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. 

4. Objektet är borttaget, se Figur 3.6. 

 

Figur 3.3. Commandorad vid Ctrl + X 

 

         

Figur 3.4. Markera objektet med en Crossbox. 

 

  

 



 

Sidan 12 av 32 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.5. Klicka utanför objektet. Figur 3.6. Objektet är borttaget. 

3.3.1.2. Robot Millennium 

Generellt går inmatningen i Robot till genom att först definiera geometri och upplag. 

Därefter skapas laster och lastkombinationer, som kan definieras i brott, bruks och 

olycksstadiet. Sedan skapas de finita elementen, vilka kan skapas manuellt eller helt 

automatiskt, och därefter kan moment, nedböjningar och armering etcetera beräknas. 

Importen från Revit Structure via hårdkopplingen fungerade dock problemfritt och 

programmet importerade all erforderlig information. Ett verktyg som dock fungerar illa är 

att rita upp konstruktionen för hand, det vill säga om man inte importerar en ritning. Detta 

är mycket tidsödande och kräver i princip att koordinater skrivs in. Varför ett vanligt 

linjeverktyg liknande ritprogrammens verktyg inte finns är okänt. Gällande möjlighet att 

förstå beräkningarna finns i programmets hjälpfiler en grundläggande genomgång av 

programmets teorier, för att ge en förståelse av hur programmet arbetar. Förutom 

beräkning av momentkapaciteten i brottgränstillstånd kan även maximalt tillåtna värden 

på sprickbredd och nedböjning definieras, i bruksgränstillstånd. Ifall kraven inte kan 

uppfyllas, till exempel på grund av att armeringen inte får plats, eller att beräkningen görs 

med verifikationsverktyget och uppdaterad styvhet för plattan kommer ett 

varningsmeddelande upp om att tillåtna värden har överskridits.  

 

Dock har en viktig inmatningsmöjlighet saknats, vilket är val av säkerhetsklass. Detta 

beror troligen på att inmatningen sker enligt norsk standard där det inte är säkert att 

säkerhetsklasser används, liknande Eurocode. Resultaten kan presenteras på flera olika 

sätt, där färgkartor är en möjlighet (exempel kan ses under Resultat). Dessa kan visa 

armeringsmängd, s- avstånd, antal stänger per meter, nedböjning, sprickbredd med mera. 

Kartorna kan kompletteras med absoluta tal vid maxvärden, för samtliga finita element, 

karakteristiska punkter eller för manuellt indikerade punkter. Resultaten presenteras dock 

alltid för en specifik riktning och för över- respektive underkant, bortsett nedböjningen. 

Exempelvis kan endast underkantssprickor i y-led presenteras på en bild. Vid 

genomförandet av detta projekt försöktes det även läggas i armering manuellt för att 
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utifrån den armeringen beräkna sprickbredd och nedböjning. Denna funktion lyckades 

dock aldrig användas trots flera försök. Inte heller funktionen för uppdaterad styvhet 

fungerade på grund av ett fel som härrör från datorns minneskapacitet. Varför detta 

misslyckades på en dator med relativt god minneskapacitet är okänt. Supporten för Robot 

Millennium, som provade denna funktion med samma beräkning på sina datorer, 

upplevde inte problemet med en liknande datorkapacitet. Det antas att problemet endast 

drabbade detta projekt varför problemet inte kommer att vägas in i utvärderingen. Det 

finns även möjlighet att uppdatera ritningen från Robot Millennium till Revit Structure,  

 

om till exempel programmet föreslår en större pelardimension kan detta uppdateras 

automatiskt. Den funktionen är dock inte utvärderad i detta arbete. 

3.3.2. Priser 

3.3.2.1. StruSoft FEM-Design 

Ett exakt pris på StruSofts produkter är svårt att definiera, då kunden kan kombinera 

FEM-Design och andra programvarors olika applikationer relativt fritt, plus att vissa 

rabatter ges vid köp av flera applikationer.  

Två prisexempel är: 

 

Ex. 1 Plate analysis + Plate Concrete Design BBK + Documentation. 

 Kostnad: 37 700 kr + moms 

 

Ex. 2 3D-Structure + Plate analysis + 3D-Structure Concrete Design EC2 

+ Plate Concrete Design BBK + Steel Design BSK + Documentation. 

 Kostnad: 116750 kr + moms. 

 

Grundkursen "Plate".  

 Kostnad: 4150 kr + moms per person 

 

Underhåll är obligatoriskt första året och kostnaden för detta är 12% av programpriset. 

Detta ger en servicekostnad, för ex. 2, på cirka 14 000 kr/år. 6 

3.3.2.2. Robot Millennium 

En nätverkslicens av Robot Millennium kostar ca 71 000 kr + moms (7 650 Euro) och  

ca 7 000 kr + moms i support/uppdateringar per år. Endagars startkurs kostar  

6 000 kr + moms. 9 
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3.3.3.Support 

3.3.3.1. StruSoft FEM-Design 

StruSofts support är lokaliserad i Malmö, de nås både via telefon och mail. 

Telefonsupporten har kort väntetid men problemen har varit svåra att lösa över telefon, så 

i samtliga fall har den aktuella filen fått skickats till supporten via mail, som fått jobba 

vidare på problemet och returnera den när felet åtgärdats.  

3.3.3.2. Robot Millennium 

Supporten för Robot finns i Polen och kan nås via mail på engelska. De gånger mail har 

skickats till supporten för detta arbete har svar kommit inom två timmar. De har även 

möjlighet att lösa problem på användarens dator över Internet via Webcast. Den svenska 

återförsäljaren, StruProg AB, har även support och kan nås via telefon och mail. De har 

dock sämre supportpassning och hanterar endast enklare ärenden. Någon kontakt med 

Struprog gällande support har inte skett i detta projekt9Fel! Hittar inte referenskälla.. 

3.3.4.Uppdateringar 

3.3.4.1. SturSoft FEM-Design 

FEM-Design kommer i en ny huvudversion 1 gång varje år + några sub-uppdateringar per 

version. 8 

3.3.4.2. Robot Millennium 

Robot uppdateras minst 1 gång per år och sker då på DVD. Mindre programuppdateringar 

för att åtgärda buggar och liknande sker löpande och uppdateras automatiskt.9 

3.3.5.Långsiktig ägare 

3.3.5.1. StruSoft FEM-Design 

StruSoft har utvecklat dimensioneringsprogramvaror sedan 1981, då under Skanskas 

flagg, men sedan 2002 står företaget på egna ben och fortsätter utveckla program i samma 

takt. StruSoft själva säger att FEM-Design, i framtiden, kommer utgöra kärnan av deras 

beräkningsprogram och att deras övriga programvaror, som till exempel WIN-statik 

kommer vara en del av FEM-Design. StruSoft meddelar att de idag ligger ett och ett halvt 

år före utvecklingen jämfört med aktuell release, det vill säga att de idag arbetar fram 

releasen för våren 2009. FEM-design skall, enligt StruSoft, bli helt objekts- och CAD-

orienterat vilket skall ge programmet de förutsättningar som krävs för att kommunicera 

med kommande 3D-projekteringsverktyg, vilket förmodas vara standard inom 2-3 år. 
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StruSoft kommer dock att fortsätta uppdatera övriga programvaror under den kommande 

femårsperioden, för att möta byggbranschens skepsis mot att byta ut beprövade 

programvaror. 6 8 
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3.3.5.2. Robot Millennium 

Företaget Robobat, som utvecklar Robot, blev uppköpt av Autodesk år 2007. Autodesk 

framhåller Robot Millennium som deras främsta dimensioneringsprogram med Revit 

Structure, vilket är Autodesks senaste ritprogram. Detta innebär att Robot ägs av den 

marknadsledande CAD- programutvecklaren.9 

3.3.6.Hantering av landsstandarder 

3.3.6.1. StruSoft FEM-Design 

FEM-Design hanterar 13 olika landsstandarder. Däribland alla de skandinaviska 

ländernas landsstandarder samt Eurocode. 6 

3.3.6.2. Robot Millennium 

Robot Millennium hanterar ca 40 olika landsstandarder, däribland dansk och norsk 

standard samt Eurocode. Dock hanteras inte svensk standard. 7 

3.3.7.Utbildningsbehov för användande 

3.3.7.1. StruSoft FEM-Design 

En grundkurs i FEM-design ges av StruSoft och består av en heldag med föreläsning samt 

2 st "hands-on" övningar och närmaste ort för utbildning är Stockholm. I och med att 

programmet är relativt avancerat och har egna tillvägagångssätt för många kommandon är 

en kurs att rekommendera. 8 

3.3.7.2. Robot Millennium 

StruProg AB, de svenska återförsäljarna av Robot Millennium, rekommenderar en 

endagars startkurs i programmet som hålls i Stockholm.9 

3.4. Objektsbeskrivning 

Det objekt som används för simuleringarna är ett bjälklag av armerad betong från  

HSB BRF Grand som ska byggas i Gävle. Det är 240mm tjockt och är upplagt på pelare 

och bärande väggar, se Figur 3.7. Lasten består av egentyngd 6 kN/m2 (24⋅0,24 = 5,76 ≈ 

6), Nyttig last vilken är Vistelselast enligt BKR på bunden del 0,5 kN/m2 med ψ =1 och 

fri del 1,5 kN/m2 med ψ = 0,33. Lasten från innerväggar antas till 0,5 kN/m2. Det bjälklag 

som ska byggas kommer är dock av typen plattbärlag, vilket innebär att den del av 

betongen som innehåller armeringen levereras färdigingjuten i ca 1 meters bredd på vilket 

sedan resterande del av plattan gjuts. Detta innebär att böjmomentarmeringen endast är 
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lagd i en riktning och bjälklaget bär därför endast i en riktning. Konsekvensen av detta 

blir att något verkligt resultat att jämföra de resultat som erhålls ur 

dimensioneringsprogrammen inte kommer att finnas utan endast en jämförelse mellan de 

två programmen är möjlig.  

 

Figur 3.7.  Bjälklag i HSB BRF Grand. I figuren ses de bärande väggarna och vid fasaden 

bärande pelare. Håltagningen i plattan är även synlig. 

3.5. Dimensioneringsförutsättningar 

I detta arbete har sprickbredden valts till den dimensionerande faktorn. Det vill säga, 

beräkningarna har justerats tills båda programmen ger lika sprickbredd och därefter har 

de andra resultaten jämförts. I StruSoft finns inte någon möjlighet att bestämma tillåten 

sprickbredd, utan den justeras genom att manuellt variera mängden armering i plattan tills 

önskad sprickbredd uppnås. I beräkningarna nedan har det applicerats 1571 mm2/m 

armering och därefter har sprickbredden beräknats till 0,17mm. Att just den mängden 

armering använts beror på att det ger en begränsad sprickbildning, beräknad i 

bruksgränstillstånd, vilket gör att plattan håller sig relativt elastisk. Vilket är viktigt för 

trovärdiga resultat vid dessa simuleringar. Orsaken till detta är att programmen inte har 

uppdaterat styvheten för konstruktionen när betongen spruckit. Denna funktion, som finns 

i båda programmen, har inte använts på grund av att den inte har fungerat i Robot 

Millennium. Den sprickbredd som erhållits ur StruSoft FEM- Design har därefter ställts 

in i Robot Millennium, där det är möjligt att bestämma tillåten sprickbredd, och sedan 

låta Robot Millennium beräkna erforderlig armering för detta. Armeringen i StruSoft är 

jämnt fördelad över hela plattan medans den i Robot är ojämnt fördelad efter hur 

programmet beräknat för att bergränsa sprickbredd och för brott. Det övervägdes att även 

applicera jämnt fördelad armering även i Robot för att erhålla samma armeringsmängd 

men detta genomfördes inte då det visade sig omständigt att applicera egen armering i 

progammet. Att sprickbredden är dimensionerande beror på att det inte finns möjlighet att 

begränsa sprickbredden automatiskt i StruSoft, vilket innebär att om någon hänsyn inte 
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tas till sprickbredden blir resultatet från StruSoft att mycket mindre armering krävs 

jämfört Robot Millennium, samtidigt som StruSoft ger mycket större sprickbredd. 

4. Resultat 

Resultaten från programmen är redovisade både som figurer och i tabellform. Tabellen 

ger en översikt av maximala värden medan figurerna visar resultatet för hela plattan. 

Resultaten för moment och armering är endast redovisade för en riktning, det vill säga  

4.1. Resultattabell 

 

Tabell 4.1. Tabellen visar maximala värden för resultaten. Då en analys av resultat inte 

ingår i utvärderingen kommer ingen hänsyn tas till dessa värden. Tabellens syfte är att 

visa att programvarorna kan få fram värden för moment, armeringsareor, nedböjning 

och sprickbredd. Differensen mellan värdena är uppmärksammad men ej närmare 

analyserat. Observera att till exempel Robot Millennium ger mer armering men ändock 

större nedböjning. 

Resultat StruSoft FEM- Design Robot Millennium 

Moment [kNm/m]     

Drag i överkant -96 -60 

Drag i underkant 43 29 

Armering överkant [mm2/m] 1571 1770 

Armering underkant [mm2/m] 1571 1842 

Nedböjning [mm] 9 21 

Sprickbredd [mm] 0,16 0,17 
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4.2. StruSoft FEM-Design 

4.2.1.Momentfördelning 

 

Figur 4.1. Momenten i enligt StruSoft FEM- Design, beräknat i brottgränstillstånd. 

4.2.2.Armering, över och underkant 

 

Figur 4.2. Armering i över och underkant för StruSoft FEM- Design. Armeringen är 

manuellt ilagd. 
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4.2.3.Nedböjning 

 

Figur 4.3. Nedböjning enligt StruSoft FEM- Design, beräknad i bruksgränstillstånd. 

4.2.4.Sprickbredd 

 

Figur 4.4. Sprickbredd enligt StruSoft FEM- Design, beräknat i bruksgränstillstånd. 
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4.3. Robot Millennium 

4.3.1.Momentfördelning 

 

Figur 4.5. Moment enligt Robot Millennium, beräknat i brottgränstillstånd. Observera att 

momenten har felaktiga tecken. Anledningen till detta är okänd. 

4.3.2. Överkantsarmering 

 

Figur 4.6. Övarkantsarmering i Robot Millennium. Armeringen är beräknad. 
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4.3.3.Underkantsarmering 

 

Figur 4.7. Underkantsarmering i Robot Millennium. Armeringen är beräknad. 

4.3.4.Nedböjning 

 

Figur 4.8. Nedböjning i Robot Millennium. Beräknad i bruksgränstillstånd. 
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4.3.5.Sprickbredd underkant 

 

Figur 4.9. Sprickbredd i underkant enligt Robot Millennium. Beräknad i 

bruksgränstillstånd. 

4.3.6.Sprickbredd överkant 

 

Figur 4.10. Sprickbredd i överkant enligt Robot Millennium. Beräknad i 

bruksgränstillstånd. 

 

4.4.  Överslagsberäkning 

Eftersom det var väsentligt stora skillander i resultat mellan programmen görs en 

överslagsberäkning för hand på den utkragande balkongen nere till höger i figurerna 4.1- 

4.10. Denna beräkningen görs med metoder för en konsolbalk med en jämnt utbredd last, 

med formeln M=-ql2/2. Lasten redogjordes för i kapitel 3.4 Objektsbeskrivning och 

summeras till, med Nyttig last som huvudlast, 6+1,3x(0,5+1,5)+0,5 = 9,1 till kN/m2. 

Beräkningen görs på en 1 meter bred balk varför lasten blir 9,1x1=9,1 kN/m. Den 
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utkragande balkongen är ca 4,5m. Detta ger att inspänningsmomentet blir i 

storleksordningen M=-9,1x4,52/2= -92 kNm. Vilket antyder att resultatet för StruSoft 

FEM- design är det mer korrekta värdet. Oberservera att beräkningen endast är gjord för 

att få en fingervisning om vilket program som gjort en mer korret beräkning och att den 

är förenklad. 

5. Diskussion 

Under denna rubrik tas författarnas egna reflektioner och tankar kring de två 

programvarorna upp. För varje underrubrik kommer ett betyg ges på skala 1-5, där fem är 

högsta betyg. En sammanställning kommer göras som ska utgöra basen för arbetets 

rekommendation av programval. 

5.1. Användarvänlighet 

5.1.1.StruSoft FEM- Design 

FEM-Designs användarvänlighet är godkänd, men inte mer. Programmet har goda 

inmatningsmjöligheter för materialkvaliteter, dimensioner samt lasters storlekar och dess 

lastfaktorer. Fliksystemet i den övre menyn underlättar användningen avsevärt, då inga 

andra knappar än just de som behövs för stunden visas. Programmet är väl planerat och 

tillverkarna har tagit stor hänsyn till BKR och vilka inmatningsvärden som behövs för att 

göra en noggrann analys, inget har lämnats åt slumpen. Resultaten är tydliga och 

max/min-värden kan relativt lätt tas fram. Animationsmöjligheten för nedböjning är till 

stor hjälp, då det ibland kan vara svårt att föreställa sig de aktuella nedböjningarna. Men 

även om FEM-Design är snyggt och strukturerat vid första anblicken kan det te sig 

krångligt för någon som inte arbetat i programmet tidigare. Den avskalade miljön har 

gjort att användaren får leta noggrant för att hitta de funktioner som ligger dolda under 

ikoner och menyrader.  

 

Kommunikationen mellan FEM-Design och andra programvarors filformat fungerar 

tyvärr inte som önskat. Enbart vissa typer av DWG-filer går att importera, och väl 

importerad består geometrin enbart av så kallade ”dumma linjer” som måste ritas om för 

att en analys ska kunna genomföras. FEM-Design är, som nämnt, inte särskilt 

användarvänligt. Enkla kommandon görs på ett vis som frångår normen för den här typen 

av program och vid ett flertal tillfällen under projektets gång har manualen tagits till hjälp 

för att ta reda på, vad som borde vara, enkla kommandon. 
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Vid analys av nedböjning och sprickbredd hade det varit önskvärt om användaren fick 

ange maximalvärden för dessa två deformationer och att analysen samt dimensioneringen 

av armering gjordes med utgångspunkt från dessa två värden. Det aktuella förfarandet är 

att först ange armeringsdimension och cc-avstånd. Efter analys redovisas vilken 

deformation just den armeringen gav och på så vis får användaren prova sig fram tills 

önskad deformation är uppnådd.  

 

FEM-Design misslyckades vid ett flertal tillfällen att analysera den aktuella plattan och 

istället för att berätta var felet ligger hänvisar programmet användaren till att kontakta sin 

återförsäljare. Detta kan vara en god idé för en ny användare, men för den som använt 

FEM-Design en tid kan det vara bra om programmet berättar var felet ligger så att 

användaren själv kan lösa problemet. Detta skulle också underlätta om en manual fanns 

skriven på svenska, vilket inte vore för mycket begärt då StruSoft är ett svenskt företag 

och en stor del av deras användare finns i Sverige. 

Betyg: 3 

5.1.2.Robot Millennium 

I stort är Robot Millennium ett användarvänligt program. Inmatning sker på ett logiskt 

och enkelt sätt och det är smidigt att navigera i programmet. En brist i Robot Millennium 

är dock möjligheten att rita egna konstruktioner direkt i programmet. I detta arbete har 

denna funktion inte utvärderats speciellt mycket men har ändå prövats. Det har då varit 

mycket omständigt att rita egna konstruktioner på grund av att något riktigt ritverktyg inte 

finns utan det blir i praktiken en fråga om att skriva in koordinater eller längder. I detta 

arbete har dock geometrin importerats direkt från Revit Structure varför det inte har varit 

nödvändigt att rita någon geometri. Importen har fungerat bra och det var inte nödvändigt 

att justera någon del av geometrin eller liknande. Att definiera plattan och dess armering 

med tjocklek, materialkvaliteter, täckande betongskikt och liknande fungerade smidigt. 

Möjligheten att bestämma maximalt tillåtna värden på nedböjning och sprickbredd är en 

bra funktion, speciellt då det inte är ovanligt att sprickbredd och nedböjning 

dimensionerar plattan.  

 

Att definiera stöden var lite omständigt eftersom samtliga stöd syntes under respektive 

flik för punkt, linje och ytstöd. Och eftersom det är möjligt att sätta ut punktstöd som 

linjestöd kan misstag lätt begås. Att sätta ut stöden var däremot enkelt då en färdig 

geometri fanns definierad där stödens platser fanns utmärkta. Hade detta inte varit fallet 
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har samma problem som med att rita geometrin uppkommit; att ett ordentligt ritverktyg 

saknas. Genereringen av FEM- nätet, meshet, är en mycket smidig funktion där möjlighet 

finns att både använda helt automatisk generering eller att själv välja hur det ska 

genereras. Gällande beräkningen av erforderlig armering fungerar denna bra och det är 

tydligt vilka lastkombinationer som görs i brott, bruks och olycksstadiet. Eftersom 

samtliga lastkombinationer görs i en beräkning kan den erforderliga armeringen för 

plattan redovisas på ett mycket smidigt sätt där alla definierade lastkombinationer är 

uppfyllda. Resultaten presenteras på tydligt vis med färger och absoluta tal, vilka kan 

varieras fritt. Resultaten är dock låsta till en riktning och läge. Det vore önskvärt att 

kunna redovisa både x- och y- riktningen på en bild. Kanske även över och underkants- 

sprickor, för att få ner antal nödvändiga resultatbilder. 

Betyg: 4 

5.2. Pris 

5.2.1.StruSoft FEM- Design 

FEM-Design är dyrt, men efter att ha sett och läst om programmets kapacitet finns det, 

goda chanser att, med rätt användning, tjäna igen dessa pengar på en relativt kort tid. 

Betyg: 2 

5.2.2.Robot Millennium 

Priset för Robot Millennium är klart lägre jämfört Strusoft FEM- Designs kompletta 

paket. Men ifall inte hela paketet önskas utan endast Plate Module är istället StruSoft det 

billigare alternativet. För jämförelsen kommer dock betyget sättas efter StruSofts 

kompletta paket då det mer motsvarar Robot med hänseende på vilka olika konstruktioner 

som hanteras. 

Betyg: 4 

5.3. Support 

5.3.1.StruSoft FEM- Design 

StruSofts support fungerar bra. Personalen är kunniga men som kund var det ibland svårt 

att förklara problemet och en skriftlig förklaring fick skickas tillsammans med en 

Indatafil som skapas tillsammans med den aktuella FEM-filen. 

Betyg: 4 



Sidan 27 av 32 

5.3.2.Robot Millennium 

Den generella supporten för Robot finns i Polen och kan alltså endast nås via mail på 

engelska. Detta är naturligtvis inte en bra lösning och är en klar nackdel för Robot 

Millennium. Hur användbar den svenska supporten är inte utvärderat men menar själva 

att de endast hanterar enklare problem, varför den inte anses pålitlig. 

Betyg: 2 

5.4. Uppdateringar 

5.4.1.StruSoft FEM- Design 

FEM-Design meddelar själv när nya versioner och uppdateringar finns att tillgå.  

Betyg: 5  

5.4.2.Robot Millennium 

Robot Millennium uppdateras regelbundet och de mindre uppdateringarna sker 

automatiskt. Men varför de stora uppdateringar görs på DVD istället för automatiskt är 

okänt och gör att uppdateringarna bli onödigt omständiga. 

Betyg: 3 

5.5. Långsiktig ägare 

5.5.1.StruSoft FEM- Design 

StruSoft är en av de ledande företagen inom dimensioneringsmjukvaruutveckling och har 

långsiktiga planer för sina produkter och upplevs absolut som en långsiktigt ägare. 

Betyg: 5 

5.5.2.Robot Millennium 

Eftersom Robot Millennium är uppköpt av Autodesk, vilka är marknadsledande, anses 

ägaren som mycket långsiktig. 

Betyg: 5 
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5.6. Hantering av landsstandarder 

5.6.1.StruSoft FEM- Design 

FEM-Design uppfyller alla de krav på landsstandarder som ställts i arbetet. 

Betyg: 5 

5.6.2.Robot Millennium 

Robot Millennium hanterar inte svensk landsstandard vilket är ett stort minus för 

programmet. Även fast programmet hanterar Eurocode, vilket kan användas i Sverige, 

förutsätter det att hela byggnaden utförs med Eurocode. Detta sätter begränsningar i 

konstruktionsprocessen då Boverkets regler fortfarande är dominerande. 

Betyg: 2 

5.7. Utbildningskrav för användande 

5.7.1.StruSoft FEM- Design 

Att gå grundkursen ”plate” är i sammanhanget en låg kostnad och med tanke på kursens 

längd, en dag, är den definitivt att rekommendera. 

Betyg: 4 

5.7.2.Robot Millennium 

Programmets utbildningsbehov anses litet då endast en endagarskurs är rekommenderad 

och tros tillräcklig även av författarna. 

Betyg: 4 



Sidan 29 av 32 

5.8. Översiktlig jämförelse 

Tabell 5.1. Översiktlig jämförelse av dimensioneringsprogram i skala 1-5, där 5 är bäst. 

Högsta poäng är således 35 poäng. 

 StruSoft FEM- Design Robot Millennium 

Användarvänlighet 3 4 

Pris 2 4 

Support 4 2 

Uppdateringar 5 3 

Långsiktig ägare 5 5 

Hantering av landsstandarder 5 2 

Utbildningsbehov 4 4 

Summa 28 24 

 

5.9. Diskussion av resultat 

De resultat som erhållits ur de båda programmen skiljer sig mycket åt. Även om 

resultaten är inom rimligheternas gränser är skillnaden för stor för att vara acceptabel. 

Eftersom något verkligt värde inte finns att jämföra med, se 3.4 Objektbeskrivning, går 

det heller inte att säga ifall något av programmen är närmare ett riktigt värde än det andra. 

Skillnaden mellan resultaten beror troligen på flera faktorer, där felaktigt handhavande 

kan vara den största och andra möjliga anledningar är skillnader i beräkningsrutiner och 

att olika landsstandarder har använts. Detta diskuteras även under  

8 Felkällor och feldiskussion. Det enda resultat som överensstämmer riktigt är 

sprickbredden, vilket beror på att det är denna som har varit utgångspunkten för 

dimensioneringen. Annars är momenten i Strusoft FEM- Design cirka 50% större jämfört 

Robot Millennium, samtidigt som Robot har mer än dubbelt så stor nedböjning jämfört 

StruSoft. Robot har större maximala mängder armering men har armeringen fördelad 

efter behov. I StruSoft har armeringen lagts i som ett jämnt fördelat nät, för att manuellt 

begränsa sprickbildningen.  
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6. Slutsats 

Den översiktliga jämförelsen, se Tabell 5.1, visar att det är mycket jämnt mellan 

programmen med Strusoft FEM- Design på 28 poäng och Robot Millennium med 24 

poäng. Detta betyder att valet av program är inte självklart, speciellt inte om personen 

som ska införskaffa programmet prioriterar vissa punkter högre jämfört andra. Robot 

Millennium var det program som hade den bättre användarvänligheten, vilket är en 

mycket viktig punkt i jämförelsen. Men programmet saknar en utarbetat svensk support 

och hanterar inte svensk landsstandard, vilket drar ned betyget. Även priset för Robot 

Millennium är betydligt lägre. Men för andra punkter, som uppdateringar och 

utbildningsbehov, är det jämnt mellan programmen. Slutsatsen i denna jämförelse, och 

den rekommendation som ges till Byggteknik AB, är att StruSoft FEM- Design bör 

väljas. 

7. Framtida studier 

Det finns flera möjliga fördjupningar att göra av detta arbete. En är att fortsätta utvärdera 

och komma med förslag på åtgärder gällande användarvänligheten. Områden att studera 

då är till exempel andra konstruktionselement eller ifall det rekommenderade 

utbildningsbehovet på en endagskurs verkligen är tillräckligt. En möjlig metod för att 

studera utbildningsbehovet är att medverka vid kursen, genomföra ett projekt och sedan 

utvärdera hur väl utbildningen har svarat på de problem som uppkommit vid användande. 

Att studera om andra konstruktioner kan utföras på liknande sätt som detta projekt är 

också ett alternativ för att studera användarvändlighet. 

 

Den andra fördjupningen vore att studera hur väl kopplingen mellan Robot Millennium 

och Revit Structure fungerar, det vill säga att exportera ritningar från Robot till Revit. 

Även kan en bredare studie göras som behandlar andra dimensioneringsprogramvarors 

koppling till CAD-program och göra en resultatjämförelse mot detta arbete. 

  

Den tredje möjliga fördjupningen är att jämföra resultaten mellan olika 

dimensioneringsprogram. Då kan det vara aktuellt att även studera enklare betongplattor 

än den använd i detta projekt, eller helt andra konstruktioner, för att minska risken för 

felaktiga inmatningar och resultat. Det är troligen inte lämpigt att utföra djupare studier 

än detta projekt utan utbildning i programmen, då risken för felaktigt handhavande blir 

stor.  
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8. Felkällor och feldiskussion 

Detta projekt är utfört av två personer med liten erfarenhet av dimensioneringsprogram 

och någon utbildning i programmen har inte förekommit. Det är därför viktigt att 

framhålla att utvärderingen kan ha påverkats av detta. Framförallt kan utvärderingen av 

användarvänligheten ha blivit felaktig på grund av att viktiga verktyg har förbisetts eller 

använts på fel sätt. Det är även möjligt att de stora skillnaderna i resultat beror av detta, 

att felaktiga inmatningar har gjorts. Till StruSofts programvara har handledaren varit till 

hjälp för att vägleda vid inmatningen men för Robot har någon extern hjälp avseende på 

inmatning inte funnits. Även under marknadsundersökningen kan viktiga program, som 

borde har varit representerade i detta projekt, har förbigåtts. Det diskuterades ifall en 

enklare armerad betongplatta skulle dimensioneras, för att minska risken för felaktiga 

inmatningar, men idén förkastades på grunda av att det skulle minska möjligheten att 

utvärdera framförallt användarvändlighet. 

 

Gällande resultatet finns det flera möjliga orsaker till de stora skillnaderna. En orsak kan 

vara, som nämnts ovan, att felaktiga inmatningar kan ha gjorts. En annan orsak är att 

olika landsstandarder har använts eftersom Robot Millennium inte hanterade svensk 

landsstandard. Den orsaken torde dock inte förklara hela skillnaden i resultat. En tredje 

orsak är givetvis att programmen ger olika resultat på grund av olika beräkningsrutiner.  
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10.1. Bilaga 1. Skärmdumpar från StruSoft FEM- Design 

 

 

Figur 10.1. Figuren visar plattan med genererat elementnät, mesh, i StruSoft FEM- 

Design. 

 

.  

Figur 1.2 Figuren visar inmatningen av armeringens kvalitet, täckskikt, diameter och 

mängd. Mängden kan uttryckas i avstånd mellan stängerna eller i mängd, mm2/m. 



 

 

10.2. Bilaga 2. Skärmdumpar från Robot Millennium 

 

 

Figur 1.3. Figuren visar plattan med genererat elementnät, mesh, i Robot Millennium. 

 

 

 

Figur 1.4. Figuren visar inmatningen av armeringsdiameter, täckande betongskikt och hur 

minimiarmeringen ska redovisas i Robot Millennium. 


