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FÖRORD: 
 
Det har varit en stor glädje för mig att göra detta examensarbete. Under hela studiearbetet har jag 
upptäckt nya horisonter och oändliga möjligheter i 3D-CAD-världen som jag aldrig någon gång hade 
tänkt. Hoppas att Ni kan hitta samma glädje i den lärorika studien. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Till mina vänner från världens alla hörn: 
 
Framtiden skall bli lysande. 
Tro på mig, min vän! 
Bli inte rädd! 
Man kan bygga ännu högre! 
Tekniken har blivit säkrare och oerhört mer avancerad. 
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SAMMANFATTNING: 
 
Tack vare utveckling av CAD-program (CAD: computer aided design), har bygg- och 
byggnadsprojektering blivit bättre, effektivare och samtidigt har bygg- och byggnadsprojektörer kunnat 
lämna till byggnadsentreprenörer pålitligare konstruktionsunderlag under kortare tid. Införande av 3D-
CAD-modeller, särskilt 3D-CAD-modeller av typ BIM (building information modeling) har varit en 
revolution i hela byggbranschen. Arbetsmetoder och projekteringsarbeten blir effektivare, samtidigt som 
samarbeten och samordningar mellan olika aktörer i byggprocessen blir bättre och av högre kvalitet med 
färre kollisionsproblem. Resultatet är byggnadsverk av ännu högre kvalitet, sparande av tid under 
byggprojektering och byggproduktion men också lägre kostnader under hela byggprocessen. Även 
beställare, kunder, förvaltare, kalkylatorer, finansiärer, myndigheter och andra inblandade i byggprojektet 
kan bättre hålla koll på byggprojektets alla faser, antigen för presentationer av arkitektoniska uttryck 
(tektoniska rummet, stereotoma rummet) med 3D fysiska modellen eller för kalkyler (mängd- och sorts 
material använts) med analytiska modellen. 3D-CAD-programvaror, särskilt nya 3D-CAD-Revit (BIM 
baserat) ger företag mycket bättre konkurrensförmåga, ökad produktivitet och ger mycket mera attraktiva 
projektpresentationer speciellt till kunder okunniga i konstruktions- och byggnadsteknik men också 
erfarna. Dessa 3D-CAD-programvaror är många och dessutom ganska dyra. Att välja en och/eller flera av 
dem beror på olika faktorer. Säkert har verksamhetens aktivitet, storlek och finansiärs tillstånd och/eller 
förmögenhet att göra med saken men också framför allt samarbetsparter (kunder, beställare och olika 
byggaktörer) inblandade och vilka plattformer samt CAD-verktyg dessa arbetar med. Den amerikanska 
fabrikanten AUTODESK, ett mycket stort företag med enorma kapital är det ledande på marknaden, 
erbjuder framför allt en mycket bred plattform kompatibel med nästan alla kända CAD-plattformer, har 
också många tilläggsapplikationer. Autodesk-produkter är bättre om man jämför kvalitet och pris.  
I Norden (Skandinavien), har också utvecklats mycket avancerade 3D-CAD-programvaror såsom 
TEKLA-plattformen och NOVAPOINT-plattformen men också andra intressanta initiativ som Olof 
Granlund/GRANLUND GRUPP och SOLIBRI-plattformen, ganska trång, mindre känd men som ändå 
erbjuder en viss kompatibilitet med andra CAD-plattformer. TEKLA-plattformen är självständig, helt 
oberoende och innehåller en mängd 3D-CAD-applikationer för byggsektorn (bygg, anläggning, 
infrastruktur och samhällsplanering), samt har kompatibilitet med andra CAD-plattformer. 
NOVAPOINT-plattformen är lika bred och används redan i Sverige av många stora byggföretag, cirka ett 
hundra kommuner samt myndigheter kan vara en fördel för alla nysorts inkomna i Arkitekt- och 
Konsultbranschen. Dessutom är NOVAPOINT-plattformen kompatibel men AutoCAD-plattformen. 
BENTLEY-plattformen, helt självständig är oerhört stor och är dessutom helt kompatibel med nästan hela 
AUTODESK-plattformen, erbjuder också mycket avancerade 3D-CAD-programvaror. Den används mest 
i USA och mycket mindre i Skandinavien. I Japan också har utvecklats många andra avancerade 3D-
CAD-programvaror och CAD-plattformer, likadant i nästan alla stora industriutvecklade länder, men 
denna studie går inte så långt. 
Ökad produktivitet under hela byggprocessen, effektivitet i arbetsmetoder, förbättrade samarbeten och 
samordningar mellan olika inblandade aktörer i byggprocessen, samt underlättade kommunikation med 
kunder, beställare och förbättrade presentationer av byggprojektet oundvikligt går att få med ett 
gemensamt protokoll. Under flera år har många viktiga och kunniga aktörer i byggsektorn samarbetat för 
att utveckla ett sådant protokoll vilket ska underlätta uppbyggandet och fungerandet av den 
nordiska/skandinaviska BIM-modellen (building information modeling). Denna modell (sorts öppen 
BIM) har utvecklas och ska användas av ännu fler företag, industrier, myndigheter, finansiärer, förvaltare 
och andra aktörer inblandade i all form tillvecknings-, fabrikations-, bygg- eller livscykelprocess. En 
generalisering med en mycket mera avancerad och utvecklad öppen BIM ska utformas och säkert bli en 
lösning de kommande åren. IT-utvecklingen (mjukvaror & hårdvaror), på grund av olika slags 
forskningar (matematik, grafik, programmering, etc.) och andra faktorer ska bestämma framtidens 
projekteringssätt och IT-landskap.  
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1-INLEDNING: 
 
Byggnadsbranschen har sedan de sista årtiondena ständigt moderniserats och stort utvecklats på grund av 
olika faktorer. Bland dessa faktorer har projekteringssättet mycket att göra med saken men också 
utveckling av CAD verktygen (CAD: computer aided design) är av stor betydelse. 3D-CAD programmen 
har blivit ett måste för alla företag, även för små företag och enskilda konsultbyråer, till och med duktiga 
och erfarna arkitekter och olika projektörer med stor förmåga och förståelse, som intill har uppfört alla A- 
& K-ritningar för hand och löst alla problem i så många byggprojekt och bygginstallationer kan inte 
förneka att 3D-CAD-programvaror kan vara ett viktigt hjälpmedel i förbättring av arbetsmetoder, 
samarbete och samordning. 
Studien ska begränsas till vissa yrkesbranscher och vissa 3D-CAD-program.  
 
 

2-PROBLEM: 
 
De 3D-CAD programmen är dyra och utbudet av datorbaserade verktyg är stort på mjukvarumarknaden. 
Det är svårt att ”välja rätt” särskilt för mindre företag. Hur mycket kan ett företag satsa i mjukvaror för 
projekteringsbehov? Kan även små företag och olika enskilda konsultbyråer investera i 3D-CAD-
programvaror och hur mycket kan det bli? 
På grund av vissa kompatibilitetsproblem, vilka av dessa 3D-CAD-programvaror går det att välja? 
Före inköpen är det tillräckligt med informationer om programmen, provprogrammen, i och med 
prövningstiden? Får man normalt prova programmen? Slutligen, hur lång är livslängden på 3D-CAD-
programvaror?  
  
 

3-MÅL: 
 
Målet med studien är att bestämma vilka av dessa 3D-CAD program, eventuellt plattformer som är mest 
lämpliga till företag med olika budget. Hänsyn tas till kompatibilitetsproblem med de flesta andra 3D 
programmen som används i byggkonsultsbranschen. 
 Dessutom ska undersökas om arbetssätt, samt tillämpning av 3D-CAD skiljer sig mellan olika konsulter 
inom byggområdet och hur. 
En inte mindre viktig sak är att de utvalda 3D programmen ska kunna ha tillräckligt prestanda och kunna 
användas så länge som möjligt (5 till 10 års period minst).  
Slutligen, hur har varit 3D-CAD utvecklingen de senaste 10 åren och hur kan framtiden se ut på ett 
utvecklingsperspektiv om 10 år? 
 
 

4-GENOMFÖRANDE / METOD: 
 
Internet har varit det principiella verktyget för att hitta olika 3D-CAD program, stöd och underlag till 
jämförelse mellan dessa program, olika utvecklingar genom tiderna (dåtid, nutid och framtid), men också 
för beskrivning av dessa program och priser. Detta därför att publicering och uppdatering av en webbsida 
går mycket fortare än publicering av böcker men dessutom mycket billigare och enklare. Ett skäll till 
detta är att nyligen sker nerladdning & uppdatering av filer och även program vanligt på nätet. H.I.G 
(högskolan i Gävle): s citrix (en server för högskolor) och de olika 3D-CAD- programmen på högskolan 
har använts för självupplevelse, test och en mer personlig bedömning.  
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5-INVENTERING AV 3D-CAD-VERKTYG OCH 
PROGRAMVARUUTVECKLANDE FÖRETAG PÅ MARKNADEN: 
 
I denna del vill jag sätta vikt på olika CAD-programvarors verktyg och funktioner, därför att det är detta 
som gör skillnaden mellan dem. Ju mera verktyg och innovativa funktioner har en programvara har desto 
bättre och dyrare. Men ju mer avancerad är en programvara, desto mer komplicerad är den och svårare att 
använda för en vanlig ingenjör. Med detta menar jag att ju mer ett program är avancerat, desto mera krävs 
hög kompetens hos användaren. Ofta har CAD-program så många möjligheter, att även arkitekter och 
ingenjörer utnyttjar bara 75 % av dessa CAD-programs prestanda. Även om utveckling av CAD-program 
går fort, kan man eventuellt utnyttja ett samma program under minst 5 år, dvs. att försöka under dessa år 
utveckla sin förmåga att använda programmet tills att nå minst 90 % av dess prestanda. Detta är ett sätt att 
förstå enklare programsystem för att sedan kunna underlätta förståelse av mycket mera komplicerade 
programsystem (t.ex. av typ BIM) och samtidigt spara pengar.  
 
 

5-1-OLIKA AUTODESK-PROGRAM UR ETT FUNKTIONALITETS- OCH 
VERKTYGSPERSPEKTIV 

 
AUTODESK (1) 
 
Beträffande CAD-program för ritningar, konstruktionsarbete och projektering på PC är företaget 
AUTODESK, det ledande på programvarumarknaden/programvaruindustrin. Genom AutoCAD har 
AUTODESK företaget bevisat dess högteknologikompetens för avancerad modellering, digitalt- och 
datahanteringsprestanda inom tekniska områden såsom, tillveckning, infrastruktur, bygg, även media, 
underhållning och trådlös kommunikation. Detta också på grund av att dessa huvudsakliga partner är 
Microsoft, Intel, Hewlett-Packard och IBM. 
AutoCAD-programmen som skapades för mer än tjugo år sedan av AUTODESK företaget, är idag 
världens mest använda och utbredda ritningsverktyg. AUTODESK: s program bygger på en öppen 
arkitektur, detta gör att de är enkla att integreras och byggas ut i såväl små och stora företag.  
Arkitekten, Ingenjören, Konstruktören och Teknikern kan med hjälp av AutoCAD: s mycket avancerade 
modelleringsfunktioner kan bättre visualisera och utveckla virtuellt sina idéer i en inbyggd, intelligent 
modell. 
AUTODESK: s filformat DWF (design web format) för enklare samarbeten mellan olika projektörer 
angående hantering, tillgänglighet och uppdelning av projektdata.  
 
 
5-1-1-AUTOCAD v.2010 (2) 
 
För ritarbete och dokumenthantering i 2D och 3D är AutoCAD-10 ett av världens bästa CAD-verktyg. 
AutoCAD-10 har ännu mer flexibilitet på grund av dess tusentals tillgängliga tilläggsapplikationer. 
Huvudsakliga möjligheter med AutoCAD-10 är att dokumentera ritningar och handlingar, kommunicera 
med andra parter genom utdelning av AutoCAD-filer, utforska önskningar man vill nå och anpassa 
datasystem och mjukvara efter eget behov. 
Dokumentera: 
Alla verktyg för redigering och datahantering har automatiserats, granskningsprocessen går fortare tack 
vare parametrikritningsfunktionen och parallellism såsom centrering är helt automatiskt. AutoCAD Sheet 
Set Manager är en inbyggd fil- och ritningsuppdelning som sätter ordning och tar automatiskt hand om 
layoutvyer, länkar mellan titelblock, plotstämplar och ritbladsinformation. 
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 Med textskalning går det fortare för skapande och hantering av olika objekt vilka med automatisk 
storleksändring över flera lager; Fortare och enklare ritningsdokumentering med AutoCAD-verktyg; 
Parametrisk ritning för en effektivare granskningsprocess; Organiserad ritbladsset tack vare AutoCAD 
Sheet Set Manager; Textskalning ger sparande av tid; Enklare texthantering; Multipla hänvisningspilar 
för skapande och redigering; Automatiskt skapande och underhåll av tabeller; Enklare och snabbare 
extrahering av data; Enklare länkning av Exceldata till AutoCAD-ritningar; Ritningsstandardisering med 
dynamiska block; Effektivare lagerhantering; Sparande av tid med dynamiska promptrar och menyer; 
Effektivare användargränssnitt för enklare arbete med flera filer. 
Kommunicera: 
Enkelt och snabbt att kommunicera med AutoCAD; DWG-teknologin, trygg och säker för att spara och 
utbyta filer; Ny möjlighet för direkt publicering av PDF-filer från AutoCAD; Möjlighet för publicering 
och importering av DWF-filer inom AutoCAD; Möjlighet att skapa färdiga grafikpresentationer med 
Autodesk Impression 3; Möjlighet att fortare skapa 3D-modeller med fotorealistisk rendering; Möjlighet 
att skriva ut 3D-modeller med en 3D-skrivare; Möjlighet att skapa fotoanimeringar med ShowMotion. 
Utforska: 
Möjlighet att verkliggöra sina idéer, tankar och fantasier i 3D; Verktyget gränslös design ger extrema 
möjligheter för alla komplexa former; Stor möjlighet för att skapa och redigera 3D-solider och ytor; 
Möjlighet att skapa renderade bilder med fotorealistisk kvalitet; Möjlighet med 3D-navigeringsverktyget 
att gå eller flyga genom en modell. 
Anpassa: 
Möjlighet att anpassa AutoCAD efter eget behov; Ett utökat programmeringsgränssnitt för utveckling av 
specialapplikationer; Med ActionRecorder-verktyget automatiseras återkommande uppgifter; Tusentals 
kompatibla lösningar tack vare Autodesk: s samarbetspartner; Möjlighet till utvecklingssupport via 
Autodesk Developer Network; Möjlighet med menyfliksområdet till anpassningsbart och utvidgningsbart 
användargränssnitt. 
 
 
5-1-2-AUTOCAD ARCHITECTURE 2010 (3) 
 
AutoCAD Architecture 2010 är speciellt skapat för arkitekter, för ett snabbare och effektivare sätt att 
arbeta. Med AutoCAD Architecture kan man få en bättre organisation pga. ett bredare ritningsfönster, få 
snabbare tillgång till verktyg och kommando, ett bibliotek med ännu mera komponenter och detaljer, mer 
realistiska beteende av väggar, dörrar och fönster, automatisk uppdatering av utrymme, möjlighet att 
automatiskt generera 2D-sektioner och elevation från 3D-modeller, enklare samarbeten och samordningar 
med olika konstruktörer (VVS, El, Mekaniker) i DWG-filformat och lättare kommunikation med kunder 
tack vare 3D-modeller. 
 
  
5-1-3-AUTOCAD CIVIL 3D (4) 
 
AutoCAD Civil 3D-programmet, baserat på byggnadsinformationsmodellering (BIM) är mest inriktat för 
mark-, väg- och VA-projektörer. Detta möjliggör en bättre utvärdering redan ritningsprocessen och 
verkligare resultat för markexploatering, vägprojekt och miljörelaterade projekt. Med AutoCAD Civil 3D 
geospatial analys möjligheten (verktyg) kan man evaluera de bästa byggplatser, de mest miljövänliga 
planeringar, liksom de kostnadsunderlag och dynamiska beräkningar av jordförflyttning, osv.  
Funktioner och egenskaper: 
Möjlighet at integrera Geospatial Analys under projekteringsfasen; Möjlighet till fältdata (databas) och 
koordinatsystem; Parametrar för ytor, slänter och dynamiska förhållanden; Möjlighet till Byggnads 
informationsmodellering (BIM) för vägar och gator;  
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Stor möjlighet för information om rörledningssystem; Möjlighet att integrera hydrologiska och 
vattentekniska analyser för hantering av dagvatten; Enklare gruppsamarbete tack vare enhetliga 
förändringar i ritningsmaterialet; Möjlighet till dynamiska kostnadsunderlag och beräkningar av 
jordförflyttning; Möjlighet till stilar, CAD-standard och handlingsritningar; Stor datakompatibilitet med 
olika plattform; Mycket bättre visualisering och förmedling av byggprojektets olika faser. 
 
 
5-1-4-AUTOCAD LT (5) 
 
För ökad produktivitet i 2D-ritningar, är AutoCAD LT det programmet som passar. Att effektivt skapa, 
dokumentera och ändra 2D-ritningar är AutoCAD LT tillräckligt omfattande. Vid utbyte av filer mellan 
projektörer och kunder finns det inga problem tack vare DWG-formatet vilket säkerställer både 
kompatibilitet och stabilitet. Dessutom kan AutoCAD LT optimeras på grund av dessa olika 
användargränssnitt och menymöjligheter. Funktioner: Dokumentera, Kommunicera och Optimera. 
 
 
5-1-5-AUTOCAD LT 2010 (6) 
 
AutoCAD LT 2010, kraftfullare och effektivare, är en förbättrad version av AutoCAD LT. I AutoCAD 
LT 2010, finns numera flera efterfrågade 2D-verktyg, liksom rada upp kommandon, blockattribut och 
xref. Det finns också högkvalitativ PDF output för att  effektivt utdela 2D-ritningar mellan projektörer. 
Allt detta ger sparande av tid och högre produktivitet.  
Förbättrade funktioner: 
PDF output ger möjlighet att direkt publicera PDF-filer från AutoCAD LT, det som underlättar 
filutdelning och filutbyte med andra medarbetare. En sak till är att visningskvaliteten i PDF-filer är högre 
angående linjebredd, teckensnitt och dessutom finns möjlighet att markera, söka efter, kopiera text och 
exportera med minskad filstorlek som True-Type-teckensnitt. PDF input, Verktyg för 2D-ritningar, 
Justera, Xrefer, Xclip, Blockattributkommandon, Synkronisera attribut (ATTSYNC), Förbättrad 
attributredigering, Attribute-Editor och flera kommandon för 2D-ritningar.  
 
 
5-1-6-AUTOCAD MAP 3D (7) 
 
För planerare, ingenjörer, karttekniker, GIS-tekniker och lantmätare, är AutoCAD Map 3D en av de bästa 
plattformarna för att skapa och hantera kartdata, såsom för att integrera CAD och GIS. Tack vare 
AutoCAD Map 3D, kan ingenjörer och GIS-tekniker redigera, visualisera och analysera olika CAD- och 
kartdata på ett effektivt sätt. Huvudfunktioner: Möjlighet till direkt åtkomst av data; Enkelt att hantera 
och anpassa alla verktygsfält; Möjlighet för design av kartor i olika stilar; Möjlighet att redigera kartdata 
med CAD-verktyg; Möjlighet för olika sorts analys; Möjlighet för publicering; Möjlighet för COGO 
(coalition of geospatial organizations) och fältdata; Stor möjligheter pga. Öppen källkod. 
 
 
5-1-7-AUTODESK REVIT ARCHITECTURE (8) 
 
Autodesk Revit Architecture-programmet är inriktat för byggnadsinformationsmodeller och därför är ett 
viktigt verktyg för arkitekter och konstruktörer. Med Autodesk Revit Architecture blir det möjligt redan 
under projekteringsskedet att 3D-visualisera projektmodeller och ha kontroll över eventuella kollisioner 
och andra tillverkningsproblem till ett mycket avancerat sätt. 
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Möjligheter med Autodesk Revit Architectural:s huvudfunktioner: 
Närma sig verkligheten under projekteringsarbetet; Skapa bättre design pga. mer avancerade verktyg; Nå 
högre effektivitet. 
Funktioner: Nya verktyg och förbättrade konceptuell design; Mer anpassat användargränssnitt; 
Fullständig associativitet; Associativa förteckningar; Parametriska komponenter; Kollisionskontroll; 
Multipla konstruktionsalternativ; Materialuttag, verktyget för beräkning av materialmängder; Revit 
Building Marker att omvandla konceptuell former till byggnadsdesign; Designvisualisering; Inbyggt stöd 
för 64-bitar; Förbättrad kompatibilitet; Integrering av Autodesk 2D och 3D DWF. 
 
 
5-1-8-AUTODESK INVENTOR ”SUITE” (9) 
 
Autodesk Inventor är den perfekta programvaran för mekanisk konstruktion, 3D-simulering, 
verktygsutveckling och konstruktions datautbyte. Tack vare digitala prototyper är det effektivare att skapa 
och tillverka produkter för mindre kostnader och kortare tid. Dessutom är det enklare med Autodesk 
Inventor att integrera 3D-data och AutoCAD i en unik digital modell och på detta sätt skapa en 3D-digital 
prototyp. Denna 3D-digitala prototyp har stor betydelse därför att den möjliggör utvärdering och 
optimering digitalt av konstruktioner innan skapandet av en fysisk prototyp. 
Huvudfunktioner: 
Layout- och systemdesign; Konstruktion av platskomponenter; Konstruktion av plåtkomponenter; 
Konstruktion av sammanställningar; Konstruktionsdata och tillverkningsritningar; 3D-visualisering och 
utbyte av konstruktionsdata; Datahantering; AutoCAD-integrering och DWG-kompatibilitet; 
Konverteringsvektyg; Utbildningsresurser för 3D-CAD; Användardefiniering och automatisering. 
 
 
5-1-9-AUTODESK REVIT STRUCTURE 2010 (10): 
 
Autodesk Revit Structure är ett konstruktionsprogram för BIM (building information modeling) och 
version-2010 integrerar både en fysisk modell och en analytisk modell, båda med olika sorts material och 
information för bättre effektivitet, kvalitativa dokumentationer, mer precis analys och design för att kunna 
öka konkurrensförmåga. Huvudsakliga funktioner finns såsom, Dubbel Associativitet mellan vyer och 
modeller, Konstruktionsdokument, Strukturella/Konstruktions Detaljer, Support för Multi-Data-Format, 
Dubbelritning Linkar med Multi-Analys Paket, Multi-Material-Modell, Parametrisk 
Strukturell/Konstruktion Komponenter, Multi-Användare Samarbete, Inter-Operativ med Autodesk Revit 
Architecture och Autodesk Revit MEP . 
 
 
5-1-10-AUTODESK REVIT MEP ”SUITE” (11) 
 
Autodesk Revit MPE är den BIM (building information modeling)-baserad programvaran perfekt för 
konstruktörer, ingenjörer inom mekanik, el och VVS som erbjuder konstruktionsverktyg för ritning och 
analys av installationssystem. Med Autodesk Revit MEP, är samarbeten och samordningar mellan olika 
byggaktörer lättare och mindre kollisionsfel mellan byggnadsdelar & installationer. De inbyggda 
verktygen Analys och Parter-applikationer möjliggör VVS-, El- och mekanikkonstruktörer att kunna ta 
bättre beslut och producera mer kvalitativa, energisnåla byggnader med hänsyn till miljöbelastning. 
Autodesk Revit MEP: s verktyg möjliggör 3D-modeller av typ BIM för konstruktörer, Stöd för hållbar 
design & analys, Analys för värme- och kallbelastning, Mekanik- och ledningsmodeller, Elektriska 
installationer och Generatorsystemsmodeller, VVS-systemsmodeller, Brandsystemsmodeller, 
Samordnings- och Kollisionskontroll och Design- och Konstruktionsanpassning. 
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5-1-11-AUTOCAD REVIT MEP ”SUITE” (12)  
 
AutoCAD Revit MEP Suite är en samling av programvaran Autodesk Revit MEP av typ BIM (building 
information modeling) och det andra mest använt programvaran AutoCAD MEP. Det BIM-baserat 
Autodesk Revit MEP för mekanik-, el- och VVS-konstruktörer är ett lämpligt verktyg för design och 
analys av konstruktionssystem. Autodesk Revit MEP erbjuder en mängd verktyg och möjligheter såsom, 
Parametric change management technology (alla ändringar uppdateras automatiskt genom hela modellen), 
Multi-lösningar för val av ledningsdesign eller Automatisk val av ledningsväg, Hållbar design av 
konstruktioner och Analys, Inbyggd värme och kall laddningsanalys, Mekaniksystem- och 
Ledningsmodeller, Elsystem- och Generatormodeller . Medan den andra programvaran AutoCAD MEP, 
uppbyggd enligt AutoCAD gör användning av VVS-, El- och mekaniska komponenter vanligare. 
Huvudsakliga verktyg i AutoCAD MEP är Industry-Specific-Workspaces, Schematic Design, 
Construction Document Representations och Smart Annotation of Objects.   
 
 
5-1-12-AUTOCAD REVIT STRUCTURE ”SUITE” (13) 
 
AutoCAD Revit Structure “Suite” kombinerar den industriledande AutoCAD-programvaran och Revit 
Structure med BIM (building information modeling)-applikationen, vilka kan öka alla 
konstruktionsföretags konkurrensförmåga.  
 
 
5-1-13-AUTODESK BIM (Building Information Modeling) (14) 
 
Generellt är BIM ett nytt revolutionerande koncept och sätt att gruppera samt samla ihop alla möjliga 
informationer från arkitekthandlingar, konstruktionshandlingar, beställare, AMA, myndigheter, 
finansiärer och även förvaltare. Detta i en unik 3D-modell uppbyggd av en fysisk del (den virtuella 3D-
modellen) och en analytisk modell (modellens databas som innehåller alla information om byggprojektet 
liksom, mått, typ, pris, väggar, dörrar, sorts används material, kvantitet av material, men också olika 
administrativa dokument, även byggherrars önskemål tills förvaltningsinstruktioner, mm). Tack vare 
öppen BIM, kan arkitekter, konstruktörer, ingenjörer men också andra aktörer inblandade i byggprojektet 
kan öka egen produktivitet, samarbeta effektivare och samordna arbetet lättare i alla faser av 
byggprocessen och simulera verkligheten att få pålitligare konstruktionsunderlag med högre kvalitet. Med 
BIM-programvaran är det lättare och snabbare att ta rätt beslut, få djupare och pålitligare information om 
byggprojektet och kunna göra bättre prognostisk långt före början av byggandeskedet.    
 

 
Figur-1 BIM-modellen (14) 
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5-2- OLIKA 3D-CAD-PROGRAM / OLIKA LEVERANTÖRER OCH SERVICE  
 
Självklart går det att välja, köpa på nätet många 3D-CAD-programvaror, om man först lämmar alla 
personliga informationer och sedan betalar. Men första problemet som kan dyka upp, är att vara säkert att 
försäljaren finns i Sverige, att installationsmöjligheter finns samt IT-stöd eller andra form av support och 
tjänster. För att öka förtroende mellan kund och försäljare kan det vara bättre att ha verklig kontakt dvs. 
att göra ett besök till försäljarens kontor, detta speciellt när det gäller stora summa pengar (20 000 kr. 
uppåt) 
 
 
5-2-1- SOLIBRI / SOLIBRI MODEL CHECKER V-5 (15) 
Solibri är ett litet finsk företag som också äger kontor i Arizona i USA och har utvecklat sedan 2001 ett 
IFC-, AEC-program, Solibri Model Checker vilket har vidareutvecklats idag till version-5. Solibri: s 
program, SMC-v-5 är uppbyggt på erfarenheter av hundratals byggprojekt av typ BIM (building 
information modeling) och byggaktörer för att kunna optimera kvalitet och effektivitet under hela 
byggprocessen. På så sätt blir det lättare att kontrollera samordningsfel (kollisioner) mellan 
byggkomponenter, överensstämmelser av olika byggnadskoder, företags rutiner och uppförande, samt 
förbättra samarbetet mellan olika byggaktörer. Byggnadsägare ska kunna lättare kontrollera med hjälp av 
3D-BIM-modellen om deras önskemål och krav har respekterats, Arkitekter och konstruktörer ska också 
kunna uppföra underlagshandlingar av bättre kvalitet med mycket mindre fel under relativt kortare tid, 
finansiärer och kalkylatorer ska kunna få pålitligare konstruktionskostnader under hela 
projekteringsarbetet och även förvaltare ska också kunna få en tydligare idé om materialanvändning samt 
kvantitet och byggnadens livscykel. Allt detta, tack vare flera nya och förbättrade funktioner i SOLIBRI 
MODEL CHECKER v-5 såsom, Model Import (alla sorts 3D-BIM-modeller kan importeras, IFC-filer 
kan importeras i SMC-modeller, färger i importerade 3D-modeller behålls eller kan ändras, Dynamiska 
modeller kan uppdateras), IFC-support, Analys och Kontroll (kontroll- och analysautomatisering av 
byggnadens utformning, större möjligheter i 3D visualisering, integrationsmöjlighet av kunders krav för 
modellkontroll, analys- och måttautomatisering av utrymme, evaluering av materialkvantitet med 
möjlighet att integrera byggkostnader, jämförelse mellan olika optioner, överensstämmelser mellan 
arkitekt-3D-modellen och olika konstruktör-3D-modeller och mm) och Kommunikation (mycket lättare 
att använda 3D-visualisering av byggnadsverk med Walk-in-verktyget, göra sektioner med filtrering, göra 
avancerade rapporter i format RTF, PDF och XML, få automatiskt presentationer från kontrollresultat och 
mm). SOLIBRI: s kontor i Helsingfors i Finland säljer SMC-v-5-programvaran men i Sverige är företaget 
CAD-Q som gör det. Ingen prislista finns om SOLIBRI: s programvaror och inga upplysningar finns om 
eventuella CAD-utbildningar. Men det som är säkert är att SOLIBRI ger support till sina kunder på nätet.    

 
 

       
Figur-2: Projekt uppförda med Solibri Model Checker v-5 (15) 
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5-2-2- TEKLA / TEKLA STRUCTURES v-15 (16) 
Tekla är ett ganska stort företag med 450 anställda över hela världen. IT-konsultbolaget som grundades 
under 1970-talet och har de senaste åren gjort enorma framsteg särskilt i BIM-teknologin (building 
information modeling). Tekla är också specialiserat i konstruktionsberäkningsprogram och är världskänt 
för integrerade 3D-modeller. Det sägs att projektering av olympiska stadion i Beijing uppfördes med 
Tekla: s modelleringsverktyg. TEKLA: s programvaror, TEKLA STRUCTURES av typ MEP & 
Beräkning, är ett av de första BIM (building information modeling) program som tar hänsyn till hela 
konstruktörshandlingen från gestaltningsfas till detaljhandlingar (huvudhandlingar) och byggnation. 
TEKLA STRUCTURES är en samling av flera Tekla-program, Tekla-Struktures-Full, Tekla-Struktures-
Construction- Management, Tekla-Struktures-Steel-Detailing, Tekla-Struktures-Precast-Concrete-
Detailing, Tekla-Struktures-Reinforced-Concrete-Detailing och Tekla-Struktures-Engineering. Andra 
Tekla-tilläggsprogram (applikationer) såsom Project-Manager, Viewer och Drafter kan kombineras med 
TEKLA STRUCTURES-program att öka effektivitet och operativ funktionalitet av TEKLA-plattformen. 
Förutom allt detta erbjuder Tekla ett brett GIS-sortiment för Infrastruktur Planering och 
Energidistribution med TeklaXpower, TeklaXcity, TeklaXpipe och TeklaXstreet. TEKLA-plattformen är 
stor och hel oberoende och dessutom är kompatibel med andra CAD-plattformer.    
Bland de många TEKLA: s kontor finns bara ett i Sverige, Tekla Software AB i Västerås som säljer 
Teklaprodukter och ger stöd till kunder, men inga priser finns på nätet utan måste man ta kontakt att få 
veta. Ingenting inte heller sägs om eventuella CAD-utbildningar utan det erbjuds ett lärningsprogram, 
Tekla Structures Educational Licens program (bara för lärningsmål, men icke kommersiellt mål). 
Institutioner (eventuellt lärningscenter) som köper detta lärningsprogram får båda Tekla Structures 
licensen och Tekla Software Maintenance avtal. Detta innebär att med Tekla Educational licensen man 
får, Tekla Structures Full-programmet, ett år licens, ett år programunderhållsavtal, ny version 
uppgradering, interaktiv tränings/stödmaterial, användning av Tekla: s Extranät och support från 
industrispecialister med stor erfarenhet. 
 

      
Figur-3: Projekt uppförda med TEKLA STRUCTURES v-15 (16) 

 
 
5-2-3- OLOF GRANLUND / GRANLUND GRUPP (17)  
Granlund Gruppen är samlingen av 350 Teknologiexperter uppdelade mellan Olof Granlund Oy i 
Helsingfors och andra kontor i Lahti, Kuopio, Tampere, Vaasa och Moskva. Granlund Gruppen är 
specialiserad i VVS-byggnadskonsult och är en av Finlands ledande firma i branschen. Sedan 1995 har 
företaget satsat på IT-stöd och bl.a. RIUSKA, ett energiberäkningsverktyg. Granlund Gruppen var 
inblandade i projekteringen av två hotell 2005-2009 (ett 28 våningar högt), men sedan dess inga synliga 
nyheter. Inget sägs om försäljning, utbildning eller support utan bara om konsulttjänster. 
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5-2-4- TOCOMAN (18) 
Tocoman är ett av världens ledande företag specialiserat i programvaror och service för kvantitets- och 
konstruktionskostnader. Detta kan hjälpa till för att kunna bestämma kvantitet av använts material, 
resurser som krävs och kostnaderna under hela byggprocessen. Sedan 1990 har det finska företaget 
utvecklat den sortens kvantitets- och kostnadsprogramvaror kompatibla med olika 3D-CAD program. 
Tocoman har bara ett unikt kontor i Sverige. Det går att köpa dessa programvaror via kontakt med det 
finska företaget. 
 
5-2-5- PROGMAN / MAGICAD (19) 
Progman Oy är nordens ledande företag i VVS-, Ventilationssystem- och Elsystemsprogramvaror. Sedan 
1983 har Progman kämpat hårt att bli en av de bästa i byggnadsservice särskilt med designprogramvaror 
och industribyggnader. Firman har 40 anställda och är känt för MagiCAD programvaror vilka är 
kompatibla med nästan hela AutoCAD-plattformen såväl med IFC-standarden. Progman Oy: s 3D-CAD-
produkterna heter, MagiCAD-Heating & Piping, MagiCAD-Ventilation, MagiCAD-Electrical & 
MagiCAD-Room har alla de senaste funktioner som möjliggör bättre effektivitet och produktivitet 
(Kollisionskontroll, Enkel ritningsinställning, Automatisk sektionsgenerering, X-refs i 3D-modellen). 
MagiCAD bygger på AutoCAD, kan integreras till öppen BIM (building information modeling) och har 
använts i de största byggprojekten i Norden(t.ex. Akershus University Hospital). Reijo Hänninen, VD 
Olof Granlund i Finland, har sagt att MagiCAD är den bästa programvara för installationsdesign som han 
någonsin har sett. MagiCAD säljs på flera kontor i Europa men bara i Sverige på CADcom-AB i 
Göteborg. Ingen information om priser finns på nätet. 

   
Figur-4: Projekt uppförda med MagiCAD (19)  

 
5-2-6- ARCAD v-9 (Konstruktionsprogram) / DESIGN WARE INC. (20) 
ARCAD v-9 passar för vilket arkitekturprojekt som helst. Dessutom är ARCAD v-9 ett mäktigt program, 
relativt lätt att använda för planritning, beskrivningar, skapande av fotorealistiska 3D-modeller och även 
byggnadsanimeringar. Med ARCAD v-9 kan man snabbt och effektivt rita tak, takstommar, trappor, 
balkonger, landskap och mycket mera. Det är även möjligt med användning av ARCAD v-9 att utföra 
budgetberäkningar, inventeringar och beräkningar av material. Man kan även anpassa egen arbetsmetod 
till ARCAD v-9: s intuitivdesignverktyg för att verkliggöra sina idéer. ARCAD v-9 kräver inte mycket 
hårdvara och IT-stöd, men är ändå kompatibel med de flesta plattformerna, det som möjliggör en öppen 
3D-modell, typ BIM. En prislista finns på nätet angående olika sorts licens (singel, upp till 30 användare). 

   
Figur-5: Projekt uppförda med ARCAD v-9  (20) 
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5-2-7- ARCHICAD (Konstruktionsprogram) / GRAPHISOFT (21) 
ARCHICAD, skapade av arkitekter för arkitektbehov, är det perfekta verktyget för stora arkitekturprojekt 
och ökad produktivitet. Med ARCHICAD, är det nu lättare och bättre att fokusera med gestaltning, att 
hantera ändringar, välja mellan flera lösningsalternativ, samarbeta och samordna olika bygghandlingar. 
Användning av ARCHICAD ger bättre kontroll över arbetsflödet (väggar, dörrar, fönster, trappor, tak, 
takelement, balkonger, etc.). Alla informationer om byggnadsprojektet samlas i en databas och kan 
visualiseras i 3D-modellen, detta underlättar byggnadsbeskrivning, kalkyler, materialberäkningar och 
mera. Med ARCHICAD är det möjligt att få avancerade, planer, sektioner, elevationer, detaljritningar, 
animeringar, fotorealistiska 3D-modeller i realtid (samtidigt som man ritar), samt uppföra ändringar när 
som helst och samtidigt få automatiska uppdateringar i alla projektets dokument. ARCHICAD: s 3D-
modell är av typ BIM(building information modeling), detta gör enklare byggnadsprojektets 
presentationer för projektörer och andra inblandade i byggprocessen särskilt för kunden vilken kan bättre 
uppleva byggnadens stereotoma rum (inne rum) och även ljusspelet inomhus och utomhus. ARCHICAD 
är kompatibelt med de flesta CAD-plattformerna, det som möjliggör utbyte av filer i olika format mellan 
olika aktörer och underlättar samarbeten och samordningar. Den automatiska ”page numbering och 
master pages” verktygen ger mycket tidsbesparingar för utskrifter. ArchiCAD:s programvaror är flera, 
kan integreras med huvudsakliga Graphisoft: s Virtual Building Explorer, MEP modeller, etc. Graphisoft 
är försäljaren av ArchiCAD ger tekniskt support och kontor i hela världen. I Sverige finns två kontor 
vilka ligger i Malmö och Stockholm men ingen information är synlig om priser. 
 

      
Figur-6: Projekt uppförda med ArchiCAD (21) 

 
 
5-2-8- STRUCTURAL CAD / CADPOINT (Konstruktionsprogram) / CADPOINT INC. (22) 
STRUCTURAL CAD ett perfekt verktyg skapade särskilt för konstruktörer och konsultfirmor att öka 
produktivitet och kvalitet under projekteringsskedet. Programmet har hundratals kraftfulla och 
lättanvändbara verktyg kompatibla med nästan alla de senaste AutoCAD-plattformerna. Structural CAD 
är ett mycket avancerat verktyg för stål-, betong-, träkonstruktioner och mera. Dessutom innehåller det 
alla konstruktionselements symboler viktiga för svetsförbands-, skruvförbands-, bultar-, 
armeringsritningar och andra. Structural CAD är inget beräkningsprogram utan ett effektivt 
konstruktionsritningsprogram som underlättar förståelse och representation. Enligt Structural CAD: s 
broschyren kan produktiviteten öka upp till 100 %, samarbetet vara enkelt med vilken storlek som helst 
av företag och kompatibiliteten med andra CAD-standard vara komplett.   
 
 
5-2-9- MICROSTATION-V8i (Konstruktionsprogram) BENTLEY (23) 
MicroStation V8i är ett avancerat CAD-program för samordningar och samarbeten mellan arkitekter, 
ingenjörer, konstruktörer, GIS-ingenjörer, förvaltare och olika aktörer inblandade i byggprocessen. 
MicroStation V8i har hela den nyteknologi som kräver för en komplett projektintegration genom en ökad 
informations- och designkvalitet, en ökad operativ säkerhet, en minskad projektkostnad och en kortare 
uppförandetid.  
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Dessutom är MicroStation V8i lätt att lära sig, mycket interaktivt, effektivt för att koordinera 
projektinformation från olika källor och perfekt för bättre och enklare samarbete mellan olika inblandade 
aktörer. Med MicroStation V8i är sättet att designa och visualisera modeller bättre, samt presentationen 
av dokument och ritningar för alla projekts utformningar och storlekar. MicroStation V8i är ett beprövat, 
stabilt, versatil, kraftfull CAD-program med 2D verktyg (ritning, utskrift, publicering), 3D konceptuellt, 
parametriskt verktyg (analys, visualisering) för presentation och samordningsarbete. MicroStation V8i 
integrerar också en 3D-modell av typ BIM (building information modeling) och olika andra 
branschapplikationer. Kompatibiliteten med andra CAD-plattformer är stor.  
BENTLEY-plattformen är oerhört stor och innehåller beprövade 3D-CAD-program såsom Bentley 
Architecture V8i, Bentley Speedikon Architectural V8i, Bentley Structural V8i, GEOPAK Civil 
Engineering Suite V8i, PlantSpace Piping, ProConcrete, ProSteel V8i, RAM CAD-Studio, RAM 
Concrete V8i, RAM Concept V8i, RAM Foundation V8i, RAM Steel V8i, RAM-Structural System V8i, 
Bentley Building Mechanical Systems V8i och många andra Bentley applikationer. Dessutom är nästan 
hela BENTLEY-plattformen kompatibel med AUTODESK-plattformen. Bentley är en av världens 
ledande företag i fabrikation av 3D-CAD-programvaror för infrastruktur och bidrar i detta för hållbar 
samhällsutveckling. Bentley är ett stort företag med cirka 2800 anställda och ungefär 50 kontor i världen 
som erbjuder support, utbildning, lösning och 3D-CAD-produkter för företag, ingenjörer, arkitekter, 
tekniker, skolor, myndigheter, institutioner och enskilda individer. Bentley har kontor i Finland, 
Danmark, Norge och Sverige (Stockholm, Göteborg och Sundsvall), men priser av produkter, tjänster och 
utbildningar är inte synliga på nätet. 
 

   
Figur-7: Bild courtesy Thompson, Ventulett, Stainback & Associates. (23) 

 
 

5-2-10- NOVAPOINT VIRTUAL MAP (Designverktyg) / VIANOVA SYSTEMS SWEDEN AB – 
VIANOVA GEOSUITE AB (24) 

Novapoint är det verktyget som används mest i Skandinavien inom mark- och infrastrukturprojektering. 
Novapoint: s användare är vägverket, banverket, mer än 120 kommuner och universitet, konsulter, mellan 
dessa, Vectura Consulting AB, Svevia AB, SWECO, WSP Sverige, Ramböll Sverige, Tyréns, 
Flygfältsbyrån, White Arkitekter, Grontmij, GF Konsult, Atkins Sverige, Bjerking, Struktor Mark, VA 
Projekt, Picon Teknikkonsult, PEAB Sverige, NCC Construction och Skanska Sverige. Vianova Systems 
Sweden AB är den svenska representanten för Novapoint: s olika CAD-program (Novapoint Bas, 
Novapoint Väg Bas, Novapoint Väg Prof, Novapoint VA, Novapoint Fjärrvärme, Novapoint Landskap, 
Novapoint Terräng, Novapoint Samhällsplanering, Novapoint Virtual Map, Novapoint Vägmärken, 
Novapoint Vägmarkering, Novapoint Bro/Tunnel, Novapoint Buller, Novapoint Järnväg, Novapoint 
Anläggning, Novapoint Site Tool, Novapoint TA-plan, Novapoint GS Archive, Novapoint GS Pile 
Group, Novapoint GS Presentation, Novapoint GS Settlement, Novapoint GS Stability och Novapoint GS 
Supported Excavation).  
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Novapoint Virtual Map är ett designverktyg för att skapa 3D-modeller, visualisera, presentera men också 
att kunna interagera med andra 3D-projekt-modeller genom att länka 2D- och 3D-objekt i ritningen till 
olika material i Novapoint-modelleraren. Sedan blir det möjligt, även på Internet att interagera i realtid 
med sitt projekt. Novapoint erbjuder tjänster såsom utbildning, projektstöd, underhållsavtal och 
supportavtal men också hjälper företagare att välja CAD-verktyg som passar mest till sina verksamheter. 
Novapoint: s CAD-utbildningsinnehåll och kursschema är väldetaljerade och ligger på nätet men tyvärr 
finns inga prislistor om dessa kurser, inte heller om Novapoint: s tjänster utan måste man ta kontakt att få 
mera upplysningar. Novapoint: s CAD-produkter säljs bara i två konturer i Sverige, Vianova Systems 
Sweden AB i Göteborg och Vianova Geosuite AB i Solna. 
Novapoint-plattformen är mycket bred, används av de flesta skandinaviska stora byggföretagen och kan 
dessutom kombineras med nästan hela Autodesk-AutoCAD-plattformen. Allt detta gör Novapoint ett 
perfekt CAD-verktyg för nästan alla företag inom byggsektorn, infrastrukturprojektering och 
samhällsplanering. 
 
 
5-2-11- AEC (Advanced Engineering Computation) AB (25) 
AEC AB är ett konsultföretag med lång erfarenhet, bred och stor kompetens inom CAD/IT och 
management. Företaget utför stöd inom CAD, projektstyrning, dokumenthantering, och 
teknikberäkningar för produkter från bl.a. Autodesk, Primavera, InnoCielo Meridian, AEC och 
MSC.software. AEC AB hjälper företagare att välja de CAD-vektygen som är mest anpassade för deras 
verksamhets behov, samt utveckling på ett effektivt sätt att få mer produktivitet och kompetensförmåga. 
Dessutom utbildar företaget personal i många olika CAD-program och är också försäljare av CAD-
produkter. Synliga prislista finns på nätet om olika CAD-utbildningar men inte om olika CAD-program. 
Man måste kontakta företaget för att kunna veta mera om tjänsternas priser. AEC AB har cirka 80 
medarbetare i Sverige och kontor finns i Stockholm och Göteborg (huvudkontor).   
 
 
5-2-12- CAD-SOFTWARE AB (26) 
CAD-Software AB är ett ATC-företag (authorized autodesk training center), försäljare av CAD-
produkter, utbildar enskilda individer eller företagspersonal, studerar kunds/företags behov för eventuell 
utveckling, men också stöder företag. CAD-Software AB ger information som krävs för att hjälpa alla 
sorts företag att välja det eller de mest anpassade CAD-verktygen enligt företag egna resurser och behov 
inom verksamheter såsom bygg, mekanik, VVS och el. CAD-Software AB har på nätet, en synlig prislista 
över dessa programvaror, ett kursschema för kommande utbildningar utan särskilda priser samt gällande 
alla sorts stöd men tyvärr bara ett unikt kontor/butik i Märsta.  
 
 
5-2-13- CAD-SPECIALISTEN AB (27) 
CAD-Specialisten AB är ett ATC(authorized autodesk training center)-, VAD(value added reseller)-, 
AD(authorized developer)-företag som hjälper företagare att göra den rätta IT-investeringen i CAD-
programvara, CAD-utbildning av personal och ger lösningar till alla sorts stöd och IT-konsultationer. 
CAD-Specialisten AB har en lång erfarenhet och ger genom en studie av företagets arbetsflöde det bästa 
anpassade lösningen i tre arbetsområden, bygg-fastighet, mekanik och Internetbaserade system för 
dokumenthantering. CAD-Specialisten AB har ett flertal kontor/butiker i Stockholm, Uppsala, 
Norrköping, Motala, Linköping, Köping, Karlstad, Örebro och Eskilstuna men priser till CAD-
programvaror, olika sorts stöd och utbildningar är inte synliga på webbsidorna utan måste man ta kontakt 
direkt med medarbetarna.  
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5-2-14- CAD-STUDION AB (28) 
CAD-Studion AB, ATC(authorized autodesk training center) säljer och installerar CAD-programvaror för 
företag men också ger CAD-utbildningar till personal och stöd till kunder/företag. Dessutom utför 
företaget CAD-Studion, konsulttjänster (arbetsledning, ritarbete, samordning, visualisering och 
utveckling) och vägleder företagare att välja de bästa möjligheterna i CAD-verktyg som passar till 
företagets behov och projektpresentationer. CAD-Studion AB:s kursschema över alla dessa CAD-
utbildningar finns på nätet, men ingenting är synlig angående priser om CAD-programvaror och olika 
tjänster. CAD-Studion AB har ett unikt kontor i Lund.  
 
 
5-2-15- CAD-Q (29) 
CAD-Q med cirka 140 medarbetare på 18 kontorsbutiker i Norge och Sverige är en av Skandinaviens 
ledande leverantör av program för IT- modeller och ritningar. CAD-Q säljer, implementerar CAD-
programvaror till företag men också CAD-utbildningar, stöd och IT-support inom bygg-, fastighets- och 
industribranschen. CAD-Q: s konsulter erbjuder till företag anpassade lösningar för effektivare 
arbetsutveckling och minskade verksamhetskostnader. CAD-Q studerar vart och ett företags behov, 
därför är det lämpligare att ta kontakt angående olika tjänster. Om CAD-utbildningsschemat ses tydligt på 
nätet, finns det tyvärr inga approximativa priser, samt för de olika CAD-programvarorna. CAD-Q 
kontorsbutiker är många över hela landet och finns i Stockholm, Borlänge, Ljusdal, Mora, Göteborg, 
Karlstad, Malmö, Oskarshamn, Sundsvall, Umeå, Västerås och Växjö.  
 
 
5-2-16- CAD-CRAFT AB (30) 
CAD-Craft är ett ATC(authorized autodesk training center)-, VAD(value added reseller)- och 
AD(authorized developer)-företag som studerar andra företags behov gällande CAD-utveckling, CAD-
installation, CAD-utbildning och andra sorts stöd för att ge en verksamhet effektivare produktivitet och 
mer konkurrensförmåga. CAD-Craft har 23 medarbetare över hela landet, kontorsbutiker finns i Borås, 
Skara, Göteborg och Jönköping. CAD-Craft erbjuder CAD-programvaror, hårdvaror, CAM och 
dokumenthantering som är mest lämpliga till en verksamhet men även underhåll och distanssupport. 
CAD-Craft har ett tydligt CAD-utbildningsschema, rika informationer om CAD-programvaror och 
tjänster men priser är inte synliga på nätet. Man måste ta kontakt med CAD-Craft företaget att få veta 
tydligare om avtal och priser. 
 
 
5-2-17- CADSUPPORT-EPSILON-HIGHT-TECH AB (31) 
CAD-Support/Epsilon är ett ATC(authorized autodesk training center)-, VAD(value added reseller)- och 
AD(authorized developer)-företag som har en lång erfarenhet i att stödja, utveckla, utbilda och anpassa 
andra verksamheter i CAD-tjänster. CAD-Support/Epsilon hjälper företag till de bästa, effektivare och 
mest anpassade lösningar för underhåll, utveckling, programutveckling, dokumenthantering, 
projektvisualisering och projektsimulering i CAD-miljö. Väl detaljerade CAD-utbildningsschema och 
utbildningsinnehåll finns synliga på nätet men tyvärr finns det inga approximativa priser om CAD-
programvaror, inte heller om utbildningar. Det verkar att företaget CAD-Support/Epsilon har bara en unik 
kontorsbutik i Göteborg.  
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5-2-18- JEPPSSON-CAD / CAE-CENTER (32) 
Jeppsson-CAD/CAE-Center är också ett ATC(authorized autodesk training center)-, VAD(value added 
reseller)- och AD(authorized developer)-företag som serverar både företag och skolor, har levererat till 
industrin och byggbranschen tekniska lösningar och utbildningar i mer än 15 år. Jeppsson-CAD/CAE-
Center har alltid prioriterat verksamhets CAD-support, utveckling och anpassning framför CAD-
produktförsäljning och räknar bland sina kunder, företagen ABETONG, VOLVO, Swedish Match, Shell 
och Göteborgs Spårvägar. Självklart väljer Jeppsson-CAD/CAE-Center de bästa lösningar som är 
anpassade till verksamhetens behov och effektivitet. Tydliga prislistor och approximativa priser finns 
synliga på nätet över olika CAD-produkter, utbildningar, support och andra tjänster. CADutbildnings- 
schemat är väl detaljerat, såsom informationer om supportpris och produkter. Jeppsson-CAD/CAE-Center 
har bara en unik kontorsbutik i Västra Frölunda. 
 
 
5-2-19- PÄÄBO-CONSULTING-GROUP AB (33) 
PCG eller Pääbo-Consulting-Group AB är ett ATC (authorized autodesk training center) företag specialiserat 
i 3D-produktion, byggvisualisering, produktvisualisering, CAD-utbildning, CAD-support, försäljning av 
CAD-programvara och mycket mera inom visualiseringsbranschen. Pääbo-Consulting-Group AB är det 
företaget som kan ge alla 3D-modeller mer verkliga uttryckt för kundpresentationer. Listan över CAD-
utbildningspris finns på nätet, kursinnehåll och utbildningsschema är relativt tydliga men angående CAD-
programvaror och olika support måste man ta kontakt med PCG-företaget vilket har ett unikt kontor i 
Linköping.  
 
 
5-2-20- TYRÉNS AB (34) 
Tyréns AB är ett relativt stort konsultföretag inom samhällsbyggnadsbranschen som utför konsulttjänster 
inom, akustik, analysstrategi och planering, berg, brandrisk och säkerhet, byggnadsvård och kulturmiljö, 
energi och byggfysik, geoteknik, GIS, industrialiserat byggande, järnväg och EST, konstruktion och 
material, landskap, miljö och klimat, miljögeoteknik, mätnings- och kartteknik, projektledning, statik och 
dynamik, trafik, vatten, väg och slutligen CAD. Tyréns AB är ett ATC(authorized autodesk training 
center)-, VAD(value added reseller)-, AD(authorized developer)-företag som har en lång erfarenhet av 
CAD inom bygg- och fastighetsbranschen. Därför kan företaget Tyréns erbjuda hela Autodesk: s 
produktsortiment inom bygg och infrastruktur men dessutom hjälpa andra verksamheter att välja det 
CAD-verktyget som är lämpligare och mest anpassade. Tyréns AB ger CAD-utbildning till personal, 
CAD-support men också CAD-coachning för att verksamhet ska få effektivare produktivitet och bättre 
konkurrensförmåga. Det är synd att inga approximativa priser är synliga på nätet angående CAD-
programvaror, CAD-utbildningar, CAD-stöd och det finns inte heller även CAD-utbildningsschema och 
kursinnehåll. Man får ta kontakt med företaget. Tyréns AB företaget har över hela landet många kontor, 
vilka ligger i Stockholm, Boden, Borlänge, Gävle, Göteborg, Helsingborg, Härnösand, Kalix, Karlskrona, 
Kiruna, Kristianstad, Linköping, Luleå, Lund, Malmö, Norrköping, Piteå, Skellefteå, Sundsvall, Täby, 
Umeå, Växjö och Örnsköldsvik.  
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5-3-OLIKA AUTODESK- OCH CAD-PROGRAM UR ETT 
BRANSCHPERSPEKTIV 

 
Här är rekommendationer om olika Autodesk- och CAD-program för olika aktörer i byggnadsbranschen. 
På så sätt delas upp Arkitektur-, projekterings- och Byggnationsbranschen. 
Alla Revit-program är BIM-baserade (building information modeling) och per konsekvens de mest 
teknologiavancerade och är därmed dyraste. 
”Suite” är beteckningen av sammansättning av AutoCAD-program och Revit-program (Obs. vissa Revit-
program kan köpas bara med ”Suite”-paketet). 
Olika program kan kombineras för att förbättra presentationer av byggprojekt, kontakt med 
kunder/beställare men också samarbete mellan olika aktörer under hela byggprocessen. 
 

ARKITEKTUR: 
_ AutoCAD Architecture 
_ AutoCAD Revit Architecture ”Suite”  
_ Revit Architecture  
_ Autodesk 3ds Max Design 
_ Autodesk Design Review (ett gratis program) 
_ Autodesk Impression (förbättrar presentationer)  
 
ANLÄGGNINGS- och BYGGNADSKONSTRUKTION: 
_ AutoCAD Civil 3D 
_ AutoCAD Map 3D 
_ Autodesk/AutoCAD Revit Structure ”Suite” 
_ Revit Structure (inkluderat i Autodesk/AutoCAD Revit Structure Suite) 
_ AutoCAD Raster Design 
_ Autodesk MapGuide Enterprise 
 
BYGGNATION: 
_ Revit Architecture 
_ Revit Structure 
_ Autodesk Revit MEP ”Suite” 
_ Autodesk 3ds Max 
_ Autodesk Collaborative Project Management  
_ Autodesk Design Review (ett gratis program) 
_ Autodesk Navisworks 
 
EL- och VVS-SYSTEM: 
_ AutoCAD Revit MEP ”Suite” 
_ AutoCAD MEP (inkluderat i AutoCAD Revit MEP ”Suite”) 
_ Autodesk Collaborative Project Management (server/en sorts blackboard) 
_ Autodesk Design Review (ett gratis program) 
_ AutoCAD Raster Design 
 
FÖRVALTNING: 
_ Autodesk Collaborative Project Management (server/en sorts blackboard) 
_ Autodesk Design Review (ett gratis program) 
_ Autodesk MapGuide Enterprise 

 

GÄVLE den 15 juni 2009  Sidan 20 av 45 



Guy Pauline  Examensarbete - B 
 
 
 

5-4-ÅSIKTER FRÅN BYGGBRANSCHENS PROFFS GÄLLANDE OLIKA 3D-
CAD-PROGRAM (35) 

 
Även om man tidigare har uppfört eller projekterat delvis ett byggprojekt, är det säkert att andra 
byggaktörers berättelser kan ge några upplysningar eller kontroverser. Dessa berättelser kan oundvikligt 
skapa en annan dimension i uppfattning av ett 3D-CAD-program men också i dess användning särskilt för 
studenter som ändå har uppfört olika A- & K-handlingar utan ett direkt samarbete med byggbranschens 
olika aktörer. 
Här följer några proffs åsikter(uttagit från Autodesk: s webbsidor) om olika Autodeskprodukter, vad de 
tänker och deras upplevelser. 
Om dessa proffs i projekteringsbranschen pratar sanning, då kan detta betyda mycket för den som inte än 
har gjort något stort byggprojekt med Autodesk: s olika 3D-CAD-programvaror. 
 
 
5-4-1-OM AUTOCAD ARCHITECTURE: 
 
SLAM-Collaborative: Arkitekt-Ingenjör-Planerare-firma (mer är 60 anställda) (36) 
Firman fick en Awards 2005 i konstruktion. Sedan 2000 har firman standardiserat sig med användning av 
AutoCAD Architecture och sett en drastisk ökad produktivitet men också en förbättrad kvalitet i varje 
projekt tills att kunna utföra 50 till 75 projekt per år med AutoCAD Architecture. En fördel är att dess 
stora kompatibilitet med många andra plattformer. 
Användning av AutoCAD Architecture har underlättat många arbetsuppgifter och allt har blivit bättre. Att 
presentera ett projekt för en kund (beställare) har blivit tusen gånger bättre och snabbare tack vare 3D-
modellen. På så sätt allt sparande av tid kan användas mest i projektets koncept och problemlösning. 
Samarbetet med alla konsulter blir också enklare och bättre. Utnyttjandet av AutoCAD Architecture har 
också kunnat möjliggöra komplexa byggnader i tid och utan att överskrida initiala kostnader. Allt detta 
gör att beställaren (kunden) också får ett bättre byggnadsverk med bra kvalitet i mindre tid. 
 

     
Figur-8: Projekt uppförda med AutoCAD Architecture (36) 

 
Andra CAD-användare som också har samma goda åsikter: 
_ Bill Chomix, Arkitektchef Kasian Architecture Interior Design & Planning Ltd (37) 
_ John Morehead, Arkitektchef Wain Morehead Architects (38) 
 
 
5-4-2-OM AUTOCAD REVIT ARCHITECTURE “SUITE”: 
 
Little Diversified Architectural Consulting: Arkitekt- och konsultfirma (39)   
Firman tar hand om traditionell arkitektur och olika konsultservice angående land utveckling, 
ingenjörskap och stadsutveckling/planering. Sedan 2003 har firman standardiserat sig med användning av 
Revit Architecture vilket har enat flera olika arbetsmoment att kunna få en 3D-modell av typen BIM 
(building information modeling). 
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 Revit Architecture har underlättat bestämmelse av den bästa utformningen för byggnadskonstruktionen, 
men också de bästa problemlösningar gällande byggnadsutformning och planlösningar. Arbetsmetoden är 
inte lättare därför att Revit Architecture är ett mycket mera avancerat verktyg som tar hänsyn till nästan 
alla detaljer och är lämpligt till riktiga proffs som går långt och djup i problemlösning. 
Tack vare Revit Architecture: s avancerad 3D-modell och kamera-verktyg blev det möjligt att bättre 
simulera verkligheten (dvs. placera kameror i olika platser och kunna visualisera det som ses från dessa 
punkter, ungefär likadant som att använda kameror att få fasader och sektioner) för att bedöma den 
lösning som passar bäst. 
Revit Architecture 3D-modell visualisering med dessa verkliga mått, förbättrade även firmans arkitekter 
och designer att förstå bättre men också att kunna bättre och lättare kommunicera med kunder före 
byggnation (byggproduktion) i tid och samtidigt undvika försenat beslut, missförståelse och olika fel. 
Dessutom är Revit Architecture: s 3D-modell visualisering ett mycket pålitligt underlag för simulering 
och studier om ljuspåverkan inom och utanför byggnadskonstruktionen året runt. 
Med Revit Architecture har firman fått en ökad produktivitet, alla ändringar följer automatisk i varje 
ritningsfil och i hela 3D-modellen, samarbetet mellan olika aktörer är enklare och bättre, kompatibiliteten 
med andra AutoCAD-program och plattformer är mycket stor, samt är det enklare för alla olika aktörer att 
integrera var sin information i 3D-modellen av typ BIM (building information modeling).  
Revit Architecture möjliggör bättre produktivitet, bättre kommunikation och förståelse mellan olika 
inblandade aktörer tidigt i byggprocessen och på så sätt också få högre konkurrensförmåga. Denna 
teknologi ska standardisera hela industrin och är ett måste för alla företags överlevnad. 

      

      
Figur-9: Projekt uppförda med AutoCAD Revit Architecture (39)   

 
Andra CAD-användare som också har samma goda åsikter: 
_ Douglas Palladino, Ansvarigchef RTKL Associates Inc. (40) 
_ Samaritan (41) 
 
 
Brunet Saunier Architecture: Arkitektfirma (45 anställda) 
Jacques Lévy-Bencheton, Arkitekt och Programvarusansvarig (42) 
Det är en fransk firma specialiserad i konstruktion av sjukhus, lasarett men har också projekterat stora 
verk såsom Renaults Techno Center (forskningscenter), Nationella musikskolan, Chalon-sur-Saônes 
dramatiska konstskola, Saint-Germain-en-Laye: s myndighetscenter och franska Louvre museets 
laboratorier. Firman har använt Revit Architecture för konstruktion och renovering av mer än tio viktiga 
franska sjukhus de senaste åren. Med Revit Architecture: s 3D-modell av typ BIM (building information 
modeling) är det möjligt att enkelt skapa en unik digital modell vilken innehåller alla information i ett 
projekt, såsom sektioner, elevationer, våningar, 3D-modeller, materialförteckningar, tidtabeller och mera. 
Revit Architecture: s databas underlättar beräkning av alla använda material trots de många ändringar 
som kan hända på grund av kollisioner mellan byggnadsdelar. 
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 Detta kan också underlätta byggnadskostnadsberäkningar under projekteringen. Enligt en av firmans 
arkitektdesigner, 3D-visualiseringen i Revit Architecture är inte mycket bättre än i andra CAD-program, 
utan är det ritningsproduktionen som går mycket fortare och mängden av information vilken är 
betydligare. Tack vare Revit Architecture: s Sheets Manager är utskriftstiden mycket kortare särskilt när 
det gäller ”stora mängder” ritningar (250 st.) och kontraktvillkor (500 sidor). Med Revit Architecture: s 
avancerad 3D-modell är det lättare att undvika kollisionsfel vilket resulterar till lägre 
produktionskostnader och mer tid för arkitekturkoncept och problemlösning.  

   
Figur-10: Projekt uppförda med AutoCAD Revit Architecture (42) 

 
 
5-4-3-OM REVIT ARCHITECTURE: 
 
Custom Design Independence Energy Homes: Arkitekt- och Ingenjörkonsult (43) 
Stephanie Horowitz, VP 
Firman är specialiserad i producering av ”noll energi hus” (hus med solceller som genererar mer energi än 
dess egen konsumtion) och har standardiserats i användning av Revit Architecture. Enligt firmans VD var 
Revit Architecture den bästa teknologilösningen att ena arkitekter, ingenjörer och finansiella analyser 
som designer med ekivalenta roller i projektsamarbete liksom Shenandoah Springs Development (300 
hus) in Rancho Mirage, California. Firmans VD hade hört om Revit Architecture: s alla egenskaper, 
interoperability, drawing set management, BIM (building information modeling), men förväntade sig inte 
om hur stort det skulle underlätta och förbättra sättet att kommunicera med kunderna. Kunden genom att 
ladda ner Autodesk Design Review (ett gratis versionprogram på Autodesk webbsida) hade möjligheten 
att visualisera 2D-ritningar och rotera, dra taket, titta in i 3D-modellen skapade i Revit Architecture och 
sedan diskutera om eventuella ändringar enligt önskemål med firmans arkitekter och ingenjörer. Detta var 
mycket effektivt. Med Revit Architecture, producering av mer detaljerade ritningar var möjligt i ett tidigt 
skede av projekteringen, detta resulterade i bättre relation mellan kunderna och firman. Det var också utan 
stor svårighet att med Revit Architecture integrera EQUEST (ett energisimuleringsprogram) och 
FLUENT AIR PACK (ett luftflöde- och temperatursimuleringsprogram) vilka användes i Shenandoah 
projektet och på så sätt kunna testa olika fönster- och skuggaförhållanden och sedan välja det bästa 
möjlighetsprestanda. Revit Architecture är ett perfekt verktyg för att göra färdiga bygghandlingar men 
också att öka ett företags konkurrensförmåga. 

 

   
Figur-11: Projekt uppförda med AutoCAD Revit Architecture (43) 
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Andra CAD-användare som också har samma goda åsikter: 
_ Jacques Lévy-Bencheton, Arkitekt och Programchef Brunet Saunier Architecture (42) 
_ Roy Pedersen, AIA Ansvarigchef The KlingStubbins Associates (44) 
_ Celfyn Dibble, head of Technical Services, Wernick Building (45) 
_ Annika Hatchwell, a director at Inspiration (46) 
 
 
5-4-4-OM AUTODESK DESIGN REVIEW: 
 
Brunet Saunier Architecture: Arkitektfirma (45 anställda) 
Jacques Lévy-Bencheton, Arkitekt och Programvarusansvarig (42)  
Autodesk Design Review (ett gratis versionprogram på Autodesk webbsida) var det enklaste och perfekta 
sättet att kommunicera med kunder och reprografer.   
 
Custom Design Independence Energy Homes: Arkitekt- och Ingenjörskonsult (43) 
Stephanie Horowitz, VP 
Kunden genom att ladda ner Autodesk Design Review (ett gratis versionprogram på Autodesk webbsida) 
hade möjligheten att visualisera 2D-ritningar och rotera, dra taket, titta in i 3D-modellen skapade i Revit 
Architecture och sedan diskutera om eventuella ändringar enligt önskemål med firmans arkitekter och 
ingenjörer. Detta var mycket effektivt. 
 
 
5-4-5-OM AUTODESK / AUTOCAD PRODUKTER: 
 
Andra CAD-användare som också har samma goda åsikter: 
_ Miles Walker, UK CAD manager, HOK (47) 
_ Dave Giblin, Gruppingenjör (design och construction), Department of Environment and 
Development Services (48) 
_ Don Falken, Washington Metropolitan Area Transit Authority (49) 
_ Simon Timmis, konsult, European Division of RWE Thames Water (50) 
_ Jean-Marie Prévost, ansvarigchef, Technical Research City of Moissy-Cramayel, France (51) 
_ Kevin Gabel, (Cad specialist), The Massachusetts Port Authority, Ed Maghboul (vice president), The 
Kelar Corporation (52) 
_ Séamus Gilroy, civilingenjör och direktör Proteus Solutions (53) 
 
 
5-4-6-OM AUTOCAD REVIT STRUCTURE “SUITE”: 
 
Cary Kopczynski och Company, Inc. P.S: Ingenjörsfirma (54) 
Justin Lopez, digital produktion gruppledare, 
Firman är specialiserad i att bygga flerfamiljebostadshöghus, hotell, kontorsbyggnader, 
parkeringsbyggnader och mera runt USA. Mellan alla programvaror av typ BIM (building information 
modeling) har firman valt Revit Structure därför att medarbetare var övertygade att Revit Structure var 
det perfekta verktyget att förbättra deras dokumentfiler, öka deras produktivitet, effektivitet men också 
kunna lämna konstruktörshandlingar av mycket högre kvalitet till byggnadsentreprenörer som de 
samarbetade med. Firman är känd som en pionjär i utveckling av material och konstruktionsteknik för 
komplexa strukturer (balkkombination, betong och pelare) och hade för mål att kunna presentera färdiga 
handlingar såväl för kunder men också för byggentreprenörer att undvika missförstånd och 
konflikter/kaos under produktionsskedet. 
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 ”Revit Structure var det verktyget som skapade och uppdaterade med precision vad vi önskade, 
elevationer samtidigt som vi ritade”. Revit Structure: s 3D-modell är multimaterial och kan helt eller 
delvis editeras för effektivare helanalys eller delanalys, men också för design och dokumentation. Firman, 
med Revit Structure kunde uppföra en omfattande projekt, Bellevue Place Hyatt Expansion (hotell med 
20 våningar, 509 undergrundsparkeringsplatser, balrum/dansrum, expositionshall, mm), i ständigt 
samarbete, samordning och kommunikation med arkitekter och konsulter, byggentreprenörer vilka 
arbetade med Revit Architecture.  
Firman kunde med Revit Structure öka dess produktivitet upp till 15 %. Producering av 3D-sektioner var 
mycket hjälpsam att se inom byggnadsobjektet (3D-modellen) och kunna upptäcka eventuella fel och det 
som saknades. Revit Structure: s 3D-modell av typ BIM (building information modeling), också av 
samma typ än i Revit Architecture, minskade missförstånd mellan de olika aktörerna (arkitekter, 
konstruktörer, byggentreprenörer, även beställare och kalkylatorer) inblandade i byggprojektet.  
Revit Structure: s Parametric Change Management verktyg möjlighet att uppdatera alla ändringar har 
mycket stor betydelse, särskilt i omfattande projekt och detta kan spara mycket tid. Med Revit Structure 
går det också att linka andra strukturella konstruktionsanalysprogram liksom ETABS direkt till 3D-
modellen. Fördelen med Revit, BIM-teknologin är att genom att använda Copy/Monitor verktyget det är 
möjligt att importera den ursprungliga 3D-konstruktionsmodellen från Revit Structure med alla dessa data 
(information) till 3D-modellen i Revit Architecture. Sedan är det bara att överlappa de 2 typer av 3D-
modeller och uppskatta hur kan fungera hela systemet. Tack vare Revit Structure: s 3D-modell 
visualisering var det möjligt att överföra mycket bättre information till byggentreprenörerna, förståelsen 
av hela byggprojektet var bättre och detta gav till byggentreprenörerna ännu bättre möjlighet att uppföra 
steg per steg produktionen. Många aspekter kunde diskuteras i förväg. Även byggentreprenörerna var 
mycket imponerade av Revit Structure: s prestanda. Att kunna visualisera hela projektets faser under 
produktionen för beställare, kunder, byggnadsägare i närheten och andra inblandade var det möjligt att 
bättre acceptera alla besvärligheter som skulle tillkomma i kvarteret. Med Revit Structure även sista 
minuter ändringar kan utföras utan att stort påverka hela projektet och ta enorma tiden. Sedan dess har 
firman helt standardiserats med Revit Structure.   
 

   
Figur-12: Projekt uppförda med AutoCAD Revit Structure Suite (54) 

 
 
5-4-7-OM REVIT STUCTURE: 
 
Glotman-Simpson: Konstruktörs- & Ingenjörsfirma (Kanada & USA) (55) 
Firman van flera Awards, uppförde mer än 4000 byggprojekt (bostadshus, kontorsbyggnader, affärshus, 
industriella och myndighetsbyggnader) och började använda Revit Structure sedan 2005 för nästan alla 
sina byggprojekt. Revit Structure var det stöd firman letade efter för att kunna ta bättre och mer grundade 
beslut, effektivare samordning och kunna få mera arbetskontrakt och aktiviteter. 
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 Revit Structure var ett tillräckligt mäktigt verktyg som firman kunde utnyttja för uppförandet av en 
ganska komplicerad byggnad, Grigio i San Diego (43 våningar, 6 undergrundsvåningar och en 5 våningar 
hög grundläggnings- och pålningsplan). Med Revit Architecture: s 3D-modell var det möjligt redan ett 
tidigt skede i byggprojekteringen att ge kunden tillräckligt information om byggnadens utformning 
särskilt 3D-visualisering, det som skulle bli omöjligt med 2D-CAD-ritningar eller skisser.  
Tack vare Revit Architecture: s 3D-modell kunde företagens konstruktörer, ingenjörer och arkitekter 
spara tid i problemlösning (system och utrymme), samarbeta, samordna och ta beslut snabbare därför att 
det var tydligt att upptäcka eventuella kollisioner mellan olika installationssystem men också utrymmets 
anpassning. Revit plattformen underlättade kommunikation och utbyte av filer mellan såväl interna och 
externa aktörer. En sak till är att DWF-filformatet möjliggör mycket sparande av papper och är 
kompatibelt med alla Autodesk: s produkter och även med andra CAD-filer.  
 

   
Figur-13: Projekt uppförda med AutoCAD Revit Structure (55) 

 
 
5-4-8-OM AUTODESK REVIT MEP / AUTOCAD REVIT MEP ”SUITE” : 
 
Mill Technology, CEO: Konstruktörs- och Ingenjörsfirma / Chris Milford, (56) 
Firman producerar installationstekniska 3D-modeller, ritningar, samordning av tekniska installationer i 
byggnader. Sedan 2007 i stället för det tidigare CAD-Duct Solids/MAP har Autodesk Revit MEP använts 
i firman. Sedan dess har samarbeten, samordningar, kommunikationer och problemlösningar blivit 
enklare, snabbare och effektivare mellan de olika aktörer som använder Revit Architecture och Revit 
Structure. Nyckeln till samordningars och samarbetens framgång är att alla dessa program är kompatibla 
emellan och använder samma 3D-modeller. Sparande av tid har blivit enormt i jämförelse med 2D-
ritningar och fallen av missförstånd blivit färre mellan de olika aktörerna. 3D-modellen av typ BIM 
(building information modeling) är en intelligent modell vilken har måttverkliga förhållanden och 
innehåller alla byggobjekt med var sin information. Alla ändringar som görs i var och ett byggobjekt 
uppdateras automatiskt i hela byggprojektet och detta underlättar uppskattningar av olika interaktioner 
sedan välja den bästa lösningen. Autodesk Revit MEP passar även för livscykelsanalys av byggnader 
därför att den kan göra en precis inventering av varje byggobjektsmaterial används i ett byggprojekt och 
kalkylera allt. 
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 Autodesk Revit har enorma möjligheter därför att man kan arbeta fort, spara tid, ha stor flexibilitet och 
göra ändringar kontinuerligt enligt kunders önskemål, det som händer ofta i ett projekt. Autodesk Revit i 
samband med IES-program (ett företag specialiserat i Virtual Environment) kan bestämma den bästa 
miljö för en byggnad.  

     
Figur-14: Projekt uppförda med AutoCAD Revit MEP (56) 

 
Andra CAD-användare som också har samma goda åsikter: 
_ Jim Jacobi. P.E.CIO & Principal, Walter P. Moore (56) 
_ Robert Cronk (principal), Jarrod Baumann (project manager) Design West Engineering (58) 
_ James Vandezande, associate & digital design manager, Skidmore Owings & Merrill LLP (59) 
_ Stanis Smith (senior vice president), Mitchell Clark (mechanical engineer) Stantec (60) 
 
 
5-4-9-OM AUTOCAD MEP: 
 
Affiliated Engineers, Inc: Ingenjörs-, CAD-ritare-, och Teknikerfirma (460 anställda) 
Blythe Marlow, Mechanical Engineer (61) 
Firman är specialiserad i projektering, installation och stödservice av högtekniksprestanda installationer 
(mekaniska, elektriska och VVS) i byggnader såsom (högskolor, universitet, sjukhus, industri, 
forskningscenter, kommersiella center, historiska byggnader). Sedan 2003 har firman börjat använda 
AutoCAD MEP för att kunna förbättra dess verksamhet genom att kunna producera färdiga 
installationsritningar, korrekta handlingar, bättre och effektivare samordningar mellan dessa olika partner 
och kunder. AutoCAD MEP var av stor hjälp i uppförandet av omfattande byggprojekt liksom Comer 
Children´s Hospital Pediatric Emergency Department särskilt i samordningen av multipla mekaniska och 
elektriska installationssystem med många andra olika installationssystem t.ex. pneumatiska tuber. 
Användning av AutoCAD MEP har underlättat samarbeten och samordningar på ett mer precis och 
effektivare sätt med arkitekter som har använt AutoCAD Architecture. Med AutoCAD MEP: s 3D-
visualisering och kollisionsupptäcktsverktyg alla kollisioner kunde lösas snabbare och 
samordningsarbeten kunde också uppföras effektivare och snabbare mellan de olika aktörerna.  
 

    
Figur-15: Projekt uppförda med AutoCAD Revit MEP (61) 
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Andra CAD-användare som också har samma goda åsikter: 
_ Reg Monteyne, Senior Vice President Flack + Kurtz (62) 
_ Harris Consulting Engineers, LLC (63) 
_ Kharafi Nationa (64) 
_ Phan Luc, Project Architect, HDR / Autodesk Architectural Desktop – Autodesk Building Systems (65) 
_ George A. Lombardo, P.E. Vice President, Lizardos Engineering Associates, P.C. (66) 
_ Doug Reinbold, PE Principal, Reinbold Engineering Group (67) 
_ John Noad, Floyd Davis CAD Engineer, Building Environment Limited (68, 69) 
 
 
5-4-10-OM AUTODESK BUZZSAW PROFESSIONAL 
 
SLAM-Collaborative: Arkitekt-, Ingenjörs- och Planerarefirma (mer är 60 anställda) (36) 
Firman har utnyttjat Autodesk Buzzsaw Professional ”online project collaboration service” (ett nätverk 
med möjligheter för samarbeten, lagringar och utbyten av filer mellan kolleger och olika aktörer) för flera 
projekt och tack vare detta kunde alla inblandade i projektet enkelt ha tillgång till alla projektfiler och 
information dagligen men också snabbt. På så sätt var alla ”deadline” lätt att respektera.   
 
 
 
5-5-   3D-CAD UTVECKLINGEN UNDER DE SISTA 10 ÅREN TILL IDAG 
 
Därför att många arkitekter, ingenjörer och olika byggaktörer hade hittills uppfört nästan alla 
bygghandlingar för hand i många omfattande och viktiga byggprojekt, trodde de flesta att CAD-verktyg 
inte var ett måste, inte heller en prioritet i byggbranschen. Men flera pilotprojekt uppförda i de 
skandinaviska länderna var bevis att även användning av 2D-CAD-program var lönsamt och 3D-CAD-
program ännu bättre för produktivitet, effektivitet, samarbete och samordning i byggprocessen. 
 
  
5-5-1-UTVECKLINGEN I SKANDINAVIEN (70) 
 
Enligt FoU-programmet inom ICT (industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i 
bygg och fastighet) för bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark, Norge och Sverige har IT-
utvecklingen i branschen varit ganska fruktbar de senaste åren tack vare en aktiv inblandning av 
offentliga kravställare aktörer, finansiärer, alla som driver och dominerar bygg- och fastighetssektorn men 
också sättet och metoden denna utveckling har skett. Olika utvecklingsprogram genomfördes såsom RTA 
(1988-1991), RATAS (1985-1999), TEKES-Vera (1997-2002, software products, service products, 
process development, basic technologies and know how, surveys and reports), ProIT (2002-2005, 
utveckling av en ”primitiv” öppen BIM), Digitala Byggeri, Building Smart, och mm. 
Innovationsprocessen var nyckeln att kunna nå målet, dvs. skapandet av nya processer, nya produkter och 
tjänster med tillräckligt konkurrensförmåga för att klara sig på den internationella marknaden. 
Innovationsprocessen var baserad på grund forskning, tillämpad forskning, utveckling, ”teoretiskt” demo-
projekt, standardisering (norm, regler), skapandet av modellprojekt och sedan tillämpning på marknaden. 
Angående avancerade IT-applikationer för byggsektorn har specialiserat sig några företag och IT-
konsulter: 
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SOLIBRI / SOLIBRI MODEL CHECKER V-5 (15) 
Solibri är ett litet finsk företag som också äger kontor i Arizona i USA och har utvecklat sedan 2001 ett 
IFC-, AEC-program, Solibri Model Checker vilket har vidareutvecklats idag till version-5. Solibri: s 
programvaran är av typ öppen BIM (building information modeling).  
 
ENTERPRIX  
Enterprix är ett litet konsultföretag specialiserat i mjukvara och APS-modeller via nätet sedan 2000. 
Ägarna är Tyréns, Sweco och finska fonden SITRA. (Idag existera företaget inte längre.) 
 
TEKLA (16) 
Tekla är ett ganska stort 450 anställda över hela världen IT-konsultbolag som grundades sedan 1970-talet 
och har de senaste åren gjort enorma framsteg särskilt i BIM-teknologin (building information modeling). 
Tekla är också specialiserat i konstruktionsberäkningsprogram och är världskänt för integrerade 3D-
modeller. Det sägs att planering av olympiska stadion i Beijing uppfördes med Teklas 
modelleringsverktyg. 
 
BUILDERCOM (71) 
Buildercom är ett finskt IT-konsultföretag inriktat mest i byggentreprenadsprogramvaror. Sedan 2002 har 
Buildercom, ny ägare av Raksanet den huvudrollen på marknaden angående APS-tjänster för 
dokumenthantering i byggprojekt.  
 
OLOF GRANLUND/GRANLUND GRUPP (17) 
Granlund Gruppen är samlingen av 350 Teknologiexperter uppdelade mellan Olof Granlund Oy i 
Helsinki och andra kontor i Lahti, Kuopio, Tampere, Vaasa och Moskva. Granlund Gruppen är 
specialiserad i VVS-byggnadskonsult och är en av Finlands ledande firma i branschen. Sedan 1995 har 
företaget satsat på IT-stöd och bl.a. RIUSKA, ett energiberäkningsverktyg.  
 
PRO-IT (72) 
ProIT hade för mål att fastställa konkreta instruktioner för en unik modell för hela byggprocessen. 
 

. 
Figur-16: Skandinaviska primitiv-BIM (72)  
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TOCOMAN (18) 
Tocoman är ett av världens ledande företag specialiserat i programvaror och service för kvantitets- och 
konstruktionskostnader. Detta kan hjälpa till att kunna bestämma kvantitet av använts material och 
kostnaderna under hela byggprocessen. Sedan 1990 har det finska företaget utvecklat den sorts kvantitets- 
och kostnadsprogramvara kompatibel med olika 3D-CAD program. 
 
PROGMAN / MAGICAD (19) 
Progman Oy är nordens ledande företag i VVS-, Ventilationssystem- och Elsystemsprogramvaror. Sedan 
1983 har Progman kämpat hårt att bli en av de bästa i byggnadsservice särskilt med designprogramvaror 
och industribyggnader. Firman har 40 anställda och är känt för MagiCAD programvara vilken är 
kompatibel med nästan hela AutoCAD-plattformen.   
 
EUROSTEP, INDUSTRIGRUPP ICT, IT BAROMETERN 2002, IT BAROMETERN 2007 
Andra initiativ för 3D-CAD-utvecklingen i Norden. 
 
 
 

5-5-2-KRAV PÅ DIGITALA LEVERANSER AV INFORMATION FRÅN PROJEKT MELLAN 
BESTÄLLARE och FÖRVALTARE (73) 

 
Utom 3D-CAD-programs fantastiska prestanda och tusentals underbara verktyg, kräver ändå ett 
gemensamt protokoll för filutbyte, samarbete och samarbete mellan olika byggaktörer under de så många 
arbetsmoment under hela byggprocessen. Utan ett gemensamt protokoll (standardisering) för filutbyte går 
alla tidsbesparingar tack vare 3D-CAD-verktyg i spill, i och med ökad effektivitet samt förbättrad 
produktivitet.  
 
För att kunna komma fram till en standardisering av digitala projektinformationers leveranser mellan 
beställare och förvaltare, har en expertgrupp inom byggbranschen utfört ett gemensamt projekt, vilket har 
initierats av industrigruppen ICT 2008 och fastighetsbranschens utvecklingsforum. I expertgruppen fanns 
Stig Brinck (byggnadsingenjör, Niras A/S), Pål Hansson (affärsområdeschef inom informations teknik, 
Tyréns AB), Bo Johansson (kontorsansvarig och verksamhetskonsult, Referat Fastighetsinformation AB), 
Kurt Löwnertz (arkitekt och IT-konsult, SWECO AB) och Väino Tarandi (teknologi doktor KTH, 
Eurostep AB) men också andra deltagare såsom Peter Johansson (högskolan i Jönköping), Peter Linde 
(AP Fastigheter), Bo Mattsson (Fastighetsbranschens Utvecklingsforum) och Leif Sundbom 
(civilingenjör, Lantmäteri Akademiska Hus). Syftet till detta standardiseringsförsök var att kunna dela 
upp gemensamma format, få en sökbar struktur, nå en pålitlig kvalitet och känd status, kunna överföra 
direkt informationsflödet och sedan kunna redigera det. Beställaren ska kunna inventera befintliga 
informationer, specificera sina behov, specificera leveransinnehållet, specificera leveransformen, upprätta 
en tidplan och kontrollera leveranserna.  
Det är bara på detta sätt man kan effektivisera arbetsmetoden under byggprojektering och kunna nå högre 
kvalitet på bygghandlingar och underlag för byggproduktionsfasen och samtidigt spara tid i uppförandet 
och minska byggkostnaderna (en sorts tillämpning av BH-90).  
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* Förbättrad produktivitet, ökad effektivitet kan nås bara genom en standardisering (ett gemensamt 
protokoll) av alla arbetsmoment i bygghandlingar under byggprocessen. 
 

A-LEVERANSSPECIFIKATIONER (73) 
 

LEVERANSSPECIFIKATION 
Namn Förvaltningshandling ombyggnad 
Upprättad av Hans A, Fastighetsföretaget           Datum             2009-10-11    Ändr.bet   A 
Leveransegenskaper 
Leveranstyp Förvaltningshandling 
Referens Kv. Saltstoden 15 
Identifikation Paketnummer enligt projektwebben 
Leveranssätt Projektwebb, hålls av beställaren 
Avsändare Arkitektkontoret (samordnar projektörer och bygg) 
Mottagare Fastighetsföretaget 
Tider Enligt tidplan, dokumenteras av projektwebben 
Status Godkänd 
Kvittens Registrering på projektwebben, mailnotifiering till avsändare 
Leveransmeddelande Registrering på projektwebben, mailnotifiering till mottagare 
Leveransinnehåll 

Egenskaper Levereras som 
Informationsmängd kod Identifikation Struktur Detaljering Metadata Original 

format 
Publicerings
format 

A-modell  Enl. 3.16 Objektset A Grad c (4.12) Set A dwg / dgn ifcxml 
V-modell  Enl. 3.16 Objektset V Grad c (4.12) Set A dwg / dgn ifcxml 
Apparatlista  Enl. 3.19 Mall APL  Set B docx pdf / A-1 
Armaturförteckning  Enl. 3.19 Mall ARF  Set B docx pdf / A-1 
Brandskyddsdok  Enl. 3.19 Mall BRD  Set C docx pdf / A-1 

Tabell-1:  Källa: Tyréns   tabell 3-2a 
 
 
 B-FLÖDE AV INFORMATIONSMÄNGDER FRÅN INFORMATIONS- 
  LEVERANTÖRER TILL ICT-SYSTEM (73) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konsult levererar Entreprenör levererar 
förvaltningsinformation förvaltningsinformation 

Gemensam informationsmodell

Relationshandlingar Utrymmesredovisning Driftinstruktioner Underhållsinstruktioner 

_Digitalt arkiv _Digitalt arkiv Digitalt arkiv FM-system 
_Programvara för _Programvara 
  teleregistrering   för underhåll
_Programvara för 
  SBA 
_Databas för  
  ledningar i mark 

Figur-17: Källa: Tyréns 
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* Förbättrad produktivitet, ökad effektivitet kan nås bara genom en standardisering (ett gemensamt 
protokoll) av alla arbetsmoment i bygghandlingar under byggprocessen. 
 
 
 
 C-FILHANTERING / NAMNGIVNING AV FILER (73) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 051Modellfil B 41 A 40-P

123Ritningsfil B 41 V 57-PLA

Figur-18: Källa: Tyréns 
 
 
 
 D- FILHANTERING APPLIKATIONER OCH FILFORMAT (73)  
 

 
Filtyp Filformat Lagrar Användningsområde 
xml Fi2xml Objekt Modeller, särskilt utrymmen och renodlad 

Förvaltningsinformation, primärt format 
ifc/xml IFC Objekt Modeller, särskilt fysiska byggobjekt, 

 primärt format 
pdf PDF/A-1 Raster/Vektor Publiceringsfil för dokument 
pdf PDF/3D Raster/Vektor Publiceringsfil för modeller 
docx Microsoft Word 2007 Text Dokument, originalformat 
xlsx Microsoft Excel 2007 Text & data Dokument, originalformat 
dwg AutoCAD dwg 2007 Vektor Sekundärt format för modeller 
dgn Microstation V8 Vektor Sekundärt format för modeller 

Tabell-2   Källa: Tyréns 
 

Textfil brandskydd B 41 BE 0-PRO 20070218 

Byggnadsbenämning 

Ansvarig part 

Klassifikation 
   Filens innehåll 

Redovisningssätt 

Numrering 

Beskrivning 
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* Förbättrad produktivitet, ökad effektivitet kan nås bara genom en standardisering (ett gemensamt 
protokoll) av alla arbetsmoment i bygghandlingar under byggprocessen. 
 
 
 
 E- BYGG och FÖRVALTNINGSPROCESSERNA (73) 

 

Krav via tillämpningsanvisningar 

Krav via tillämpningsanvisningar 

 
Figur-19:  Källa: Tyréns 

 
 
 
 F- INFORMATIONSMÄNGDER, METADATA FÖR FÖRVALTNINGSHANDLINGAR  

(73) 
 

Metadata Kommentar/Villkor 
Dokument-id Ägare Dokumentbeteckning som sätts av dokumentets upphovsorganisation, t.ex. Ritningsnummer 
Ändringsbeteckning För dokument som genomgår ändringar 
Titel Dokumentets innehåll i klartext 
Nyckelord Extra kategorisering för sökning. Här avses grupperingen i relationshandlingar,  

driftinstruktioner, underhållsinstruktioner och utrymmesredovisning. 
Dokumentklass Här avses informationsmängder enligt bilaga B 
Skapad av Upphovsperson till dokumentet 
Skapad, datum Avser varje dokumentversion 
Status I förhållande till aktiviteter som berör dokumentet. Här används ”För granskning”, 

”För godkännande” samt ”Godkänd”, enligt avsnitt 4.2 Kvalitetskontroll. 
Filformat Enlig tabell 3.2a 
Byggnadsbeteckning Byggnadsnummer eller motsvarande 
Byggnadsbenämning Byggnadens benämning i klartext 
Fastighetsbeteckning Används i de fall detta är relevant 

Tabell-3:    Källa: Tyréns 

Utredning 
Upphandling 
projektörer 

Förvaltning Produktion 
Upphandling 

Projektering entreprenörer 

Krav via beskrivningar 

Krav via tillämpningsanvisningar 

Upphandling 
Projektering - Produktion Förvaltning Utredning entreprenörer 
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* Förbättrad produktivitet, ökad effektivitet kan nås bara genom en standardisering (ett gemensamt 
protokoll) av alla arbetsmoment i bygghandlingar under byggprocessen. 
 
 
 G- INFORMATIONSLEVERANSER, LEVERANSMEDDELANDE (73)  
 
 

Leveransegenskaper Kommentar 
Referens Leveransens referens till projekt, byggnadsverk, fastighetsbeteckning eller  

organisation ska redovisas. 
Identifikation Leveransen ska identifieras med namn och eventuellt ID. Identifikationen ska  

publiceras synligt i meddelandet. 
Leveranstyp Leveranstyp ska anges t.ex. relationshandlingar, driftinstruktioner, underhålls- 

Instruktioner eller utrymmesredovisning. 
Leveranssätt Leveranssätt ska anges t.ex. via projektnätverk, cd- eller dvd-skiva 
Kontakt Ange ansvarig för leveransen och leveransspecifikation, företag och person samt 

e-postadress. Ange även mottagare. 
Tider Ange datum och eventuellt klockslag för upprättande av leveransen 
Kvittens Ange om leverans ska kvitteras till avsändaren. 
Prioritet Leveransens prioritet anges t.ex. skickad eller accepterad av mottagaren. 
Status Ange leverans och leveransspecifikations status i sammanhanget t.ex.  

preliminär, för granskning, för godkännande, godkänd. 
Ersätter Ange om aktuell leverans ersätter tidigare leverans. Ange aktuell identifikation. 
Leveransinnehåll Ange innehållet i leveransen t.ex. en hänvisning till en handlingsförteckning 

  Tabell-4:   Källa: Tyréns 
 
 
 
 H – INFORMATIONSLEVERANSER, DEL AV LEVERANSSPECIFIKATION (73) 
 
 

Informations-
mängd 

Grupp Entre- 
prenör 

Projek- 
tör 

Filtyp- 
original 

Filtyp- 
publicering 

Pappers- 
Kopia 

Format/ 
Skala 

Kommentar 

Situations- 
Planer 
(SIP) 

Rel. Under- 
lag 

X dwg pdf  A1 /  
1:200 

2D-modellfil med layouter. 
Samordnas med projektörerna  
Som hanterar ledningar i mark 
Samt kompletteras med brand- 
Skyddsinformation. 

3D-modell 
(-V) 

Rel. Under- 
lag 

X dwg pdf/3D   3D-modellfil med layouter för 
planer, sektioner och fasader. 
Planer ska finnas både för 1:50 
och 1:100. Mall från 
beställaren 
ska användas. 

Objektsmodell 
(-V) 

Rel. Under- 
lag 

X ifc    IFC-modell med byggdelar. 

Våningsplaner 
(PLA) 

Rel. Under- 
lag 

X  pdf  A1 /  
1:100 

Planerna genereras ur 3D-  
modellen. Kompletteras med 
brandskyddsinformation. 

Takplaner 
(PLA) 

Rel. Under- 
lag 

X  pdf  A1 /  
1:100 

Planerna genereras ur 3D-  
modellen. Kompletteras med 
brandskyddsinformation. 

Tabell-5:  Källa: Tyréns 
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* Förbättrad produktivitet, ökad effektivitet kan nås bara genom en standardisering (ett gemensamt 
protokoll) av alla arbetsmoment i bygghandlingar under byggprocessen. 
 
 
 I – UPPHANDLING AV FÖRVALTNINGSINFORMATION (73) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Beställare 

Administrativa föreskrifter 
för konsultupphandling 

Konsult 
AF 97

ABK 96

Tillämpningsanvisningar avseende 
leverans av teknisk information

Beskrivningar enligt AMA 98 

Tillämpningsanvisningar avseende 
Leverans av teknisk information

Konsult 

Entreprenör 

Figur-20:  Källa: Tyréns 
 

 
 
 

5-6- HUR 3D-CAD UTVECKLINGEN KAN SE UT I FRAMTIDEN (10 ÅR 
FRAMÅT)? 

 
IT-utvecklingen går fort, det som per konsekvens också påverkar 3D-CAD-uvecklingen och båda är 
beroende av forskningsresultat i många andra områden liksom programmering/programmeringsspråk, 
matematik särskilt grafik som möjliggör alla sorts modellering (speciellt 3D-modeller), men också i sättet 
att spara, ladda ner, dela ut och dela upp filer. I Skandinavien har några byggansvarig och olika aktörer i 
byggbranschen tagit saken på allvar, uppfört och publicerat flertal forskningsresultat.  
 
 

5-6-1-ÖVERGÅNG TILL EN GENERALISERING MED ÖPPEN BIM (Building Information 
Modeling) (74) 

 
Enligt en forskningsrapport av Rogier Jongeling från Luleå tekniska universitet ska i framtiden, dagliga 
2D-CAD i byggprojekt ersättas med en generalisering av 3D-modeller, BIM (Building Information 
Modeling). I denna rapport har medverkat ICT2008, SBUF (Svenska Byggbranschens UtvecklingsFond), 
professor Thomas Olofsson från Luleå Tekniska Universitet, Peder Åkesson (Pythagoras AB), men också 
representanter för arkitekter, konstruktörer, installationskonsulter, byggentreprenörer, byggherrar, 
byggledare, projektledare, fastighetsägare, beställare, myndigheter, förvaltare och serviceorganisationer. 
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En generalisering med en övergång till BIM, byggnadsinformationsmodeller därför att i byggprocessens 
alla faser, alla aktörer tjänar i bättre förståelse av byggprojektet, effektivare problemlösningar och 
samordningar mellan de olika parterna, effektivare och verkligare kalkyler och kostnader, men också 
mycket sparande av resurser under såväl projekteringsfas och produktionsfas. 
Revolutionen med BIM enligt Rogier Jongelings forskningsrapport är att: 
För projektering: 
Hela byggprocessen blir effektivare tack vare en tidsbesparing upp till 50 % för vissa arbetsmoment; Mer 
rationalitet i byggprocessen därför att modelltypen i BIM har högre och pålitliga kvalitet som underlag; 
3D-modellen ger mycket bättre förståelse av 2D-ritningar; Mycket enklare att utföra och visualisera sina 
önskemål på ett mycket mer avancerat och attraktivt sätt även för eventuella kunder i ett tidigt skede. 
För presentation:  
Mycket tidsbesparing och ökad försäljning tack vare 3D-visualiseringen i byggprocessens tidiga skeden; 
Mycket tydligare kommunikationer och mycket mindre missförstånd; Projektering med BIM innebär 3D-
visualisering för det mesta; Alla revideringar i byggprocessen blir mycket kortare och mycket pålitligare; 
3D-visualiseringar blir snabbare tillgängliga och kostnader i felsökning pga. kollisioner av byggnadsdelar 
blir mycket mindre; Interaktiva visualiseringar blir 30 % lägre i kostnader. 
För samordning:   
Samgranskningskvaliteten blir cirka 50 % bättre, det som innebär mycket högre samarbete mellan olika 
aktörer och mindre fel; I projekteringen syns direkt och tydligt alla fel men också alla framsteg; I 
samordningsprocessen kan olika aktörer medverka på ett effektivare sätt även för tidigt och tydligare 
underlag; 3D-samordningsprocessen är mycket snabbare och effektivare än 2D-samordning; Jämfört med 
2D-användning är samordningsprocessen i 3D mer integrerad; 3D-visualiseringen underlättar förståelsen 
för alla olika aktörer och revideringstider blir ännu kortare; Samgranskningsprocessen upplevs som 
verkligare. 
För kalkyl/analys: 
Mängdavtagningsprocessen har högre kvalitet och på så sätt blir inköpsunderlaget verkligare; 
Mängdavtagningstiden kan minska upp till 50 % ; Arbetsmetoden närmar sig mest till verkligheten, 
medan i 2D är svårigheterna mycket högre; Möjligheterna att genomföra analyser är mycket större, 
effektivare och snabbare än projektering i 2D; Större mängder analyser med högre precision resulterar till 
en slutprodukt med ännu högre kvalitet. 
För produktion: 
Mycket bättre och pålitligare kvalitet av projekteringsunderlaget men också tydligare än i 2D-
projektering; Tiden för konflikt pga. felhantering och missförstånd av underlaget på byggplatsen kan 
minska upp till 90 %; Kommunikationen mellan de olika aktörerna blir enklare och snabbare på 
byggplatsen; ÄTA (ändrings- och tilläggsarbete) kostnader för installationsentreprenad kan minskas upp 
till 50 %. 
För areahantering: 
Mycket enklare och snabbare att ta fram den information man vill därför att sökmotorn är också ännu 
breddare och snabbare; Presentationen och visualiseringen av olika information är tydligare vilka leder 
också till bättre och tydligare förståelse; Sambandet och integrationen mellan olika informationstyper är 
tydligare och mycket bättre än i 2D; Mycket högre kvalitet i arbetsprocessen tack vare en bättre 
informationstillgång med högre kvalitet. 
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5-6-2-NORDISK UTVECKLINGSPROGRAM INOM ICT (70) 
 
Enligt en rapport av Ronny Andersson (adj. Professor i Konstruktionsteknik, Lunds universitet, LTH och 
chef Marknadsutveckling Cementa AB), Bo-Christer Björk (Professor vid HANKEN svenska 
handelshögskolan, Institutionen för företagsledning och organisation i Helsingfors), Anders Ekholm 
(Professor i Projekteringsmetodik, Lunds universitet, LTH) och Peter Johansson (Lektor vid Jönköpings 
Tekniska Högskola) kan produktiviteten och produktkvaliteten i bygg- och fastighetssektorn förbättras 
och effektiveras med användning av ICT-stöd. 
Även FoU-program 2008 för ICT (industrigruppen för informations- och kommunikationsteknologi i 
bygg och fastighet) i bygg- och fastighetssektorn i Finland, Danmark och Norge, samt Sverige genom 
BuildingSmart projektet konvergerar till en generalisering och en vidare utveckling med öppen BIM 
(Building Information Modeling) som principiellt stöd. 
Pilotprojekt som HITOS är ett exempel av BuildingSmarttekniken vilkens mål är att: 

 Initiera och aktivt delta i forsknings- och utvecklingsprojekt om BIM användning enligt IFC- 
standard och stegvis inkludera BIM användning i hela livscykeln för byggnader 

 Välja ett projekt som pilotprojekt för att evaluera den verkliga nyttan av IFC baserad BIM    
 Identifiera huvudproblemen vid IFC baserad BIM användning för att bättre kunna vidareutveckla 

det tekniska ramverket 
 Förbättra datakvaliteten (tillförlitlighet, konsistens, användbarhet, mm) på byggnadsinformation 
 Säkerställa värdet på byggnadsinformation genom att förbättra byggnadsobjektets semantiska 

innehåll (dvs. användning av rätt begrepp för varje byggnadsobjekt, rätta egenskaper och 
relationer) i överensstämmelse med IFD generisk standard 

 Reducera manuella implementeringar av byggnadsinformation och formatkonvertering 
 Möjliggöra kostnadsreduktion genom pålitligare byggnadsinformation 
 Underlätta större möjligheter att utföra olika analystyper (avseende livscykelkostnad, energi, 

miljöpåverkan, brand, akustik, byggnadsutformning, livslängd, mm) 
 

 

 
 

Figur-21 Programvaror används i HITOS-projektet (70) 

 
Allt detta skulle ha för konsekvenser i de nordiska länderna, en mycket förbättrad konkurrenskraft för 
företagen och miljarder kronor vinster. 
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5-7- JÄMFÖRELSE AV PRISER MELLAN OLIKA CAD-, AUTOCAD- OCH 
AUTODESK PROGRAMVAROR 

 
 
Det är svårt att jämföra priser på olika 3D-CAD-programvaror när försäljare inte sätter ut priser på nätet 
och dessutom när dessa programvaror är av olika år och versioner. 
Som Ni ser ger priserna en approximativ aning om hur mycket det kan kosta och detta är hjälpsamt trots 
att olika avtal (månad, år) för IT-support eller programvara kan stort påverka den slutliga prisen. 
 
 
 AutoCAD 

Revit 
Architecture  
Suite 2010 

Revit  
Architecture 
2010 

AutoCAD 
Architecture 
ADT 2010 

AutoCAD 
2010 

AutoCAD 
LD 2010 

AutoCAD 
Revit 
MEP  
Suite 2010 

AutoCAD 
MEP 
2010 

Autodesk        
CAD-
Software 
AB 

85 295.kr_s  
kontakt..._n 
inkl. 1år 
uppgrad.avtal 

74 795.kr_s 
91 295.kr_n 
inkl. 1år 
uppgrad.avtal 

66 195.kr_s 
82 695.kr_n 
 

57 395.kr_s 
73 895.kr_n 

18 495.kr_s 
82 795.kr_s 
(5-pack) 

85 295.kr_s 
kontakt..._n 
inkl. 1år 
uppgrad.avt
al 

75 695.kr_s 
92 195.kr_n 
inkl. 1år 
uppgrad.avtal 

CAD-
Specialisten 
AB 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

CAD- 
Studion 
AB 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

CAD-Q Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt 
CAD-Craft 
AB 

Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt 

CAD-
Support 
Epsilon AB 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

 
Via kontakt 

Jeppsson-
CAD/CAE 
Center 

Version 
2009 

!! !! !! !! !! !! 

Pääbo 
Consulting 
Group AB 

 
 

      

Tyréns AB Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt 
AEC AB Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt 
 
TEKLA 

Bara Tekla-
produkter  
Via kontakt 

Bara Tekla-
produkter  
Via kontakt 

Bara Tekla-
produkter  
Via kontakt 

Bara Tekla-
produkter  
Via kontakt 

Bara Tekla-
produkter  
Via kontakt 

Bara Tekla-
produkter  
Via kontakt 

Bara Tekla-
produkter  
Via kontakt 

VIANOVA Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt Via kontakt 
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6- DISKUSSION: 
 
Hos nästan alla CAD-leverantörer är CAD-utbildningar och kurser oerhört dyra oavsett kvaliteten (t.ex. 
grundkurs, 3 dagar 10 500.kr). Ärligt talat, finns det många individer (även om man har hög 
yrkeskompetens och är högutbildad) som kan under 3 dagar lära sig, komma ihåg och behärska så 
mångsidiga CAD-designverktyg av typ arkitektur eller MEP och dagar efter att kunna arbeta effektivt?   
En grov beräkning såsom 7 till 8 gånger 3 dagar utbildningar skulle motsvara 73 500 kr till 84 000 kr, 21 
till 24 dagar CAD-utbildningar. 
I en approximativ jämförelse med en singellicens för AutoCAD-v.2010 (57 395.kr), AutoCAD 
Architecture-ADT-v.2010 (66 195.kr), Revit Architecture (74 795.kr) till AutoCAD Revit Architecture 
Suite (85 295.kr), där man får en hel ny CAD-programvara med alla senaste verktyg, funktioner, 
kompatibilitet med andra CAD-plattformer och alla möjliga hjälpdokument inbyggda och på nätet 
(Autodesk Software Support), varför skulle man inte ta chansen att utbilda sig själv även om detta är 
tidkrävande och dessutom om man har byggnadsingenjörsutbildning, högskoleexamen, teknologiexamen, 
civilingenjörsutbildning eller andra universitetsutbildning?  
För övrigt, att satsa utbildningspengar på IT-support, installationer, felhanteringar, nätverksproblem och 
andra krav på hårdvaror och/eller mjukvaror är alldeles mer rationell därför att IT- & Datavetenskap 
ligger lite utanför arkitektens, byggteknikens, geoteknikens, byggprojektörens kompetensområden.   
TEKLA-plattformen är stor och hel oberoende och dessutom kompatibel med andra CAD-plattformer. 
Detta är en stor fördel för alla användare av TEKLA-produkter. Lärningsprogrammet, Tekla-Structures-
Educational License med alla optioner är också en fördel och ständigt stöd för student men också för 
proffs därför att alla dessa program är mycket avancerade verktyg med hundratals till tusentals 
kombinationer, möjligheter och per konsekvens kräver ständig och kontinuerlig träning för ett effektivt 
och kvalitativt arbete. TEKLA-plattformen är ungefär lika stor som AutoDesk-plattformen, kanske inte i 
antal programvaror men i kvalitet säkert, särskilt med allt som gäller byggkonstruktion, 
detaljvisualisering och materialrepresentation där Tekla-Structures-programmen går ännu längre än 
många andra konstruktörer och fabrikanter av programvaror. 
Novapoint-plattformen är också mycket bred, används av de flesta skandinaviska stora byggföretagen och 
kan dessutom kombineras med nästan hela Autodesk-AutoCAD-plattformen. Allt detta gör Novapoint ett 
perfekt CAD-verktyg för nästan alla företag inom byggsektorn, infrastrukturprojektering och 
samhällsplanering. 
Finns också många intressanta initiativ av andra företag mindre i storlek och investeringsförmåga med 
också mycket avancerade 3D-CAD-program även av typ BIM, men det är säkert att produktionskostnader 
för dessa mindre företag blir mycket högre. Detta kan påverka drastisk kostnaden på slutprodukten hos 
dessa mindre företag. 
Att samarbeta med de största (Microsoft, IBM, Intel, Hewlett-Packard, etc.) på IT-marknaden kan vara en 
absolut fördel. Detta gör Autodesk. 
Att prova vissa 3D-CAD-program under en månadstid kan också vara en lösning före allt inköp. På så sätt 
kan man lära känna det nya programmet, uppleva och utnyttja dessa möjligheter. 
Vill man göra bygghandlingar och projektera för enkla småhus, stora och dyra villor, radhus med 
omfattande installationssystem(El, VVS, VA, Ventilation, Generatorer eller Solceller), höghus, 
flerbostadshus, kontorshus, sjukhus, industrihallar eller andra former av stålbyggnader kan detta säkert 
stort påverka val av 3D-CAD-verktyget (programvaran)  
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7- SLUTSATS: 
 
Självklart, 3D-CAD-programvarorna är många och relativt dyra. Revit-typen baserad på BIM (building 
information modeling) är ännu dyrare och erbjuds också av många tillverkare med var och en olika 
egenskaper. Det är sant också att varje verksamhet, Arkitekt- eller konsultbyråer har eget behov i 3D-
CAD-programvaror och IT-support. Tänker en verksamhet specialisera sig i småhus, trä-, tegel-, stål- 
eller betongkonstruktioner, bostadshus, flerbostadshus, kontorshus, sjukhus, skolor, stadion eller höghus 
har detta stor betydelse. Det som också kan vara viktigt, är att veta vilka företag, myndigheter man vill 
arbeta för och vilka byggaktörer man vill samarbeta med. Varför då? Därför att det finns redan vissa 3D-
CAD-plattformer som används gemensamt av flera kända, stora eller mindre företag i byggsektorn, 
infrastruktur och anläggning, men också kommuner och myndigheter. 
Dessa 3D-CAD-plattformer heter, NOVAPOINT, AutoCAD/AUTODESK, TEKLA och andra mindre 
kända. Det kan bli klokt att projektörer/byggaktörer ”pratar samma språk”, dvs. väljer de 3D-CAD-
program och plattformer som används mest av de flesta i byggbranschen för att kunna underlätta 
eventuella samarbeten och samordningar. Detta gäller även angående val av hårdvaruprodukter (Dell, 
Mac, IBM, HP, Sony, etc.), operativsystem (Microsoft XP, XP-proffs, Vista, Mac OS X, OS XI, etc.) 
men också även Microsoft Office-paketet. Utöver ett gemensamt protokoll för utbyte av filer och 
dokumentinnehåll, kan det vara säkert en fördel att också använda samma typ av 3D-CAD-program och 
plattform trots dagligen ökade och förbättrade kompatibilitet plattformer emellan. 
Angående priserna, självklart är Revit-typen, BIM-baserad av högre kvalitet och mycket bredare 
prestanda, förmåga samt möjligheter och per konsekvens därför dyrare är de andra 3D-CAD-
programmen. Men även för att få veta 3D-CAD-programmens approximativa priser är det svårt därför att 
nästan inga försäljare vill sätta prislista på nätet (utom två av dessa). Detta kan man förstå på ett sätt 
därför att många andra faktorer (företags behov, installation, stöd, IT-support, Demo, handböcker, 
licensavtal, supportavtal, uppgraderingsavtal) kan dyka upp och trots prövningstid (ungefär 1 månad) kan 
vissa missförstånd förekomma. Generellt är 3D-CAD-programvaror känsliga produkter (kan inte 
installeras och sedan återlämnas på vilka sätt som helst) och varje försäljare vill ha en viss garanti över 
varje kunds värdighet och verkligt behov. Detta är därför att nästan alla försäljare av 3D-CAD-produkter 
är också konsulter i olika branscher, som först kan studera varje verksamhets behov, välja de mest 
anpassade CAD-verktyg till verksamheten och sedan erbjuda olika sorts avtal (1 år till mera eller 
månadsavtal) men även 3D-CAD-utbildningar. Om det är rent spel dvs. att dessa 3D-CAD-försäljare låter 
sig inte driva bara av vinster eller andra intressen (t.ex. att se alla nyinkomna Arkitekter, Konstruktörer, 
Ingenjörer, Tekniker och övriga konsultbyråer som potentiella konkurrenter på arbetsmarknaden), då kan 
man ha komplett förtroende i deras råd och följa deras instruktioner. 
Generellt är Arkitekter, Konstruktörer, Tekniker och Ingenjörer duktiga folk, som har tidigt fått alla 
behörighetskrav (fysik B, kemi A, matematik D, engelska B), har lätt att förstå, lär sig snabbt, dessutom 
har de flesta av dessa människor högskoleutbildning, universitetsutbildning, examen, doktorerat eller 
mera. Det de mest kan ha behov av är handböcker till dessa 3D-CAD-program, CAD-litteratur och 
speciellt IT-stöd och support då IT-data är ofta utanför deras yrkeskompetensområden. 
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