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Abstract

STRUCTURAL DESIGN IN ROBOT STRUCTURAL
ANALYSIS 2019

Joel Lindman & Lina Westerlund

The basis of this thesis was that Kåver & Mellin Uppsala wanted to 
determine if they should train their employees in the software Robot 
Structural Analysis. The company had licenses for the program that they 
did not use due to lack of experience. The purpose of the project was 
therefore to examine how Robot is used for designing structures and to 
compare its usefulness to its competitor FEM-Design. The comparison of 
usefulness was made by designing an identical structure in both 
programs. The focus of the study was to compare three main areas, 
workflow, areas of use and calculation results. This was made for the 
most common construction elements that were limited to concrete slabs, 
concrete walls, steel columns and steel beams.

The study proved the programs to be similar. Designing steel profiles 
is more efficient in Robot. Another advantage of Robot is that there is 
an official online help page and a useful online forum, that FEM-Design 
lacks. One significant disadvantage of Robot is that the calculations 
for concrete are made with outdated national standards for Eurocode. 
The disadvantage was crucial and led to the conclusion that Kåver & 
Mellin Uppsala should wait for updated standards before using the 
program fully but they could start using Robot for load calculations 
and steel design. 
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SAMMANFATTNING 

Bakgrunden till det här examensarbetet var att konstruktionsföretaget Kåver & Mellin 

Uppsala ville undersöka om det fanns anledning att utbilda sina medarbetare i 

beräkningsprogrammet Robot Structural Analysis. Företaget hade licenser till 

programmet som de inte nyttjade på grund av bristande erfarenhet. Syftet med det här 

arbetet var därför att undersöka hur konstruktioner dimensioneras i Robot samt att 

jämföra programmets användbarhet med det program som företaget använde istället, 

FEM-Design.  

Båda programmen bygger på den finita elementmetoden, som blir ett kraftfullt verktyg 

för konstruktionsberäkningar när Europas gemensamma dimensioneringsregler Eurocode 

också tillämpas. Robot utvecklas av det stora multinationella företaget Autodesk som 

även ligger bakom flera för konstruktörer kända program. FEM-Design utvecklas av 

Strusoft, som är ett litet företag med bas i Sverige. 

För att jämföra programmens användbarhet utformades ett jämförelseprojekt som 

modellerades och dimensionerades i båda programmen. Jämförelsen avgränsades till tre 

huvudområden, nämligen användningsområden, arbetsflöde och beräkningsresultat. 

Arbetet omfattar beräkningar och dimensionering av de vanliga konstruktionselementen 

betongbjälklag, betongväggar, stålpelare och stålbalkar. För varje moment noterades 

vilka verktyg som finns och hur de används. 

Undersökningen visade att programmen är ganska likvärdiga. Programmen kan hantera 

beräkningar för samma konstruktionselement, Robot är lite mer tidseffektivt och 

beräkningsresultaten är snarlika med några få undantag. Två nämnvärda fördelar med 

Robot är att programmet har en mer effektiv dimensionering av stålprofiler än FEM-

Design samt ett väl fungerande supportsystem online. Den stora nackdelen är att 

beräkningarna för betong sker enligt en gammal standard, EKS 8, som är inaktuell idag. 

Detta var avgörande och slutsatsen blev att Kåver & Mellin Uppsala inte rekommenderas 

att börja använda Robot fullt ut, men att de kan använda programmet för att göra 

lastnedräkningar eller för att bara dimensionera stål. Om Robot i framtiden uppdaterar 

standarden för betongberäkningar till aktuella svenska koder så kan programmet 

användas för fullständig dimensionering. 

 

 

 

Nyckelord: Robot Structural Analysis, FEM-Design, finita elementmetoden, 

dimensionering, armering, stålprofiler, arbetsflöde. 
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1.  INLEDNING 

1.1  Inledning 

Konstruktörsyrket innefattar en hel del beräkningar, som ofta utförs med hjälp av olika 

datorprogram. För att dimensionera konstruktioner finns det ett flertal olika program att 

välja mellan. Två av de vanliga programmen är Autodesks Robot Structural Analysis 

2019 (hädanefter kallat Robot) och StruSofts FEM-Design 18. Dessa verktyg är väldigt 

kostsamma och programmens skillnader gör att de kan passa olika bra till olika typer av 

beräkningar. 

1.2  Syfte och mål 

Idag används inte Robot för beräkningar på Kåver och Mellin Uppsala. Företaget har 

licenser till både Robot och FEM-Design, men eftersom de anställda saknar erfarenhet av 

Robot så nyttjas enbart FEM-Design. Syftet med undersökningen är dels att utreda hur 

Robot används för att dimensionera konstruktioner och dels att jämföra användbarheten 

i programmet med FEM-Design. Målet är att avgöra om det är motiverat att utbilda 

medarbetarna i Robot. Om så är fallet skall denna rapport kunna användas som 

hjälpmedel vid utbildningen. 

1.3 Frågeställningar och avgränsningar 

De frågeställningar som syftas att besvaras med arbetet är: 

• Användningsområden: Kan Robot hantera beräkningar för samma konstruktions-

element som FEM-Design? (Se avgränsningar nedan.) 

• Arbetsflöde: Hur enkelt och tidseffektivt är det att genomföra en dimensionering 

i Robot jämfört med i FEM-Design?  

• Skiljer sig beräkningsresultaten från de olika programmen? 

Undersökningen omfattar de vanligast förekommande konstruktionselementen och 

materialen. I samråd med handledaren har det beslutats att de mest relevanta elementen 

är betongbjälklag, betongväggar, stålpelare och stålbalkar.  

1.4 Bakgrundsbeskrivning 

1.4.1 Finita elementmetoden 

Robot och FEM-Design är två program som dimensionerar konstruktioner med hjälp av 

den så kallade finita elementmetoden [1-2]. Den finita elementmetoden, även kallad 
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FEM, är en metod för att lösa partiella differentialekvationer på numerisk väg [3-5]. FEM 

kan användas för att analysera många slags fysiska fenomen [3]. Vid analys av 

konstruktioner används metoden för att förutsäga hur ett konstruktionselement ska 

reagera på de laster som kommer att verka på det, och om det kommer att klara av 

belastningen [1]. I och med datorsimuleringen kan verklig experimentell prövning av 

konstruktionens beteende vid belastning undvikas [5].  

Analysen sker genom en uppdelning av elementet i många små delar, finita element [3-

6]. De finita elementen bildar ett rutnät av beräkningsnoder som kallas för mesh [3-4, 6]. 

Varje finit element beräknas var för sig. Detta beror på att ekvationerna som beskriver 

beteendet hos en del av elementet är enklare än den ekvation som skulle beskriva hela 

elementets reaktion på en last. När beteendet hos de finita elementen vägs samman fås 

beteendet för hela konstruktionen [3]. 

Följande stycke beskriver hur Robot och FEM-Design fungerar i praktiken. Inledningsvis 

ritas en 3D-modell av konstruktionen upp och laster och upplagsförhållanden anges. 

Därefter skapas en mesh, där avståndet mellan noderna görs mindre i de områden där 

beräkningen är mer komplicerad och därför kräver en större noggrannhet [4, 6]. Med hjälp 

av meshen beräknar programmet den belastning och deformation som verkar på varje 

element. Slutligen kan konstruktionens dimensioner anpassas till de som ger den mest 

lämpliga utnyttjandegraden. 

1.4.2 Företagen bakom programmen  

Autodesk är ett stort multinationellt företag baserat i Kalifornien [7]. De utvecklar en 

mängd olika program inom teknikbranschen. De säger själva att de tillhandahåller 

programvara för all form av skapande [8]. Bland konstruktörer är de mest kända för att 

ligga bakom programmen AutoCAD och Revit som används för ritningsframställning. 

Robot Structural Analysis är Autodesks program för FEM-beräkningar. Programmet kan 

hantera analyser av både enkla ramar och mer komplicerade konstruktioner [9]. Alla 

analyser i Robot sker enligt Eurocode [9], Europas gemensamma dimensioneringsregler 

för bärverk [10]. 

StruSoft är ett mindre företag med huvudkontor i Malmö. Företaget har drygt 100 

anställda och utvecklar ett flertal beräkningsprogram inom byggnadsstatik [11]. En 

uppsättning av dessa program är FEM-Design, som består av fem olika programvaror 

med olika omfattande design- och analysmöjligheter. Som namnet antyder är 

programmen till för FEM-beräkningar. FEM-Design 3D Structure är det mest komplexa 

av programmen och analyserar konstruktioner med en kombination av material. Liksom 

Robot utför FEM-Design alla analyser enligt Eurocode [12].  
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2.  METOD 

För att kunna jämföra Robot med FEM-Design dimensionerades en och samma 

konstruktion med båda programmen. Konstruktionens utformning diskuterades först med 

handledaren och ritades därefter upp som en testmodell med traditionella 

konstruktionselement i programmet Revit. Måtten ur Revit-modellen användes som mall 

när jämförelsekonstruktionen senare skulle modelleras i beräkningsprogrammen. 

Förutsättningar för laster bestämdes också i samråd med handledaren. 

Konstruktionselement och laster modellerades i både Robot och FEM-Design, med Revit-

modellen som förebild. Sedan beräknades och dimensionerades konstruktionen i 

programmen. För att beräkningsresultaten skulle bli jämförbara dimensionerades 

konstruktionen med samma villkor i båda programmen. För pelare och balkar användes 

en utnyttjandegrad på högst 90 procent och en största deformation som motsvarar 

elementets längd genom 300. Armeringsmängden dimensionerades för en nedböjning av 

betongen på spannets längd genom 250. Sprickbredden begränsades till 0,4 millimeter i 

all betong förutom i bottenplattans undersida där den begränsades till 0,3 millimeter. 

För varje moment inom modellering och dimensionering noterades det var verktygen 

hittas i respektive program, hur de används och vilka antaganden och val som behöver 

göras. Under tiden undersöktes programmens användningsområden, arbetsflöde och 

beräkningsresultat. 

Först noterades det om programmen kan hantera de användningsområden som 

undersökningen behandlar, alltså de material och typer av konstruktionselement som 

förekommer i projektet. För att bedöma arbetsflödet jämfördes effektiviteten i 

programmen. Det innebar en jämförelse av den upplevda tidsåtgången för varje moment 

samt hur lättillgängliga funktionerna är i respektive program. Det undersöktes också 

huruvida informationen anges i logisk ordning och i lagom mängd, så att det finns 

möjlighet att ange avancerade inställningar utan att det tar för lång tid. Slutligen 

jämfördes beräkningsresultaten, alltså erforderliga dimensioner, ur Robot med de ur 

FEM-Design. Utifrån jämförelserna sammanställdes fördelar och nackdelar med Robot 

som beräkningsprogram. Dessa användes sedan för att avväga om Kåver & Mellin 

Uppsala bör utbilda sina medarbetare i Robot eller inte. 
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3. UTFÖRANDE 

3.1  Bestämning av jämförelseprojektets utförande 

Som utgångspunkt för jämförelsen mellan Robot och FEM-Design behövdes ett 

jämförelseprojekt. Hur den konstruktionen skulle se ut bestämdes i en testmodell som 

uppfördes i Autodesk Revit. Konstruktionen har en enkel geometri i form av en 

rektangulär huskropp i tre våningar. Byggnaden har bjälklag av betong och korsande 

betongväggar i två riktningar. I fasadliv finns bärande stålpelare. Grundläggningen består 

av betongfundament under pelarna och grundbalkar under betongväggarna. Grundplattan 

blir på så sätt fribärande. På det översta planet finns enkla ramverk av stålpelare och 

balkar som bär upp den tänkta takkonstruktionen, som ej är modellerad. 

Bjälklagen och betongväggarna är 200 millimeter tjocka och av betongkvalitet C30/37. 

Dörröppningarna är 2,13 meter höga. I bjälklagen över plan 1-3 finns ett schakt som är 

två gånger tre meter stort. Alla stålpelare är av stålkvalitet S355J2H och tvärsnittet sattes 

preliminärt till VKR 100x100x8. Pelarna på plan 1-3 är 3,5 meter höga och de på plan 4 

är 1,5 respektive 3,5 meter höga. Mellan pelarna på plan 4 placerades balkar i stålkvalitet 

S355J2 och med preliminärt tvärsnitt HEA200. 

För beräkningarna gjordes vissa antaganden om byggnaden och om elementens 

infästningar. Pelarna på plan 1-3 är ledade i båda ändar och de på plan 4 är fast inspända 

i plattan. Balkarna har ledade infästningar. Både punktstöden under pelarna och 

linjestöden under väggarna i grunden är ledade. Storleken på de finita elementen, det vill 

säga avståndet mellan meshens noder, är 0,3 meter för väggar och 0,5 meter för bjälklag. 

Att storleken skiljer sig åt mellan elementen beror att det krävs en större noggrannhet för 

beräkningar i mindre element. För snö- och vindlaster antogs att byggnaden är belägen i 

Uppsala och för bestämning av lastkategori av nyttiga laster antogs byggnaden vara ett 

bostadshus.  

3.2  Inställningar och användargränssnitt 

3.2.1 Inställningar och användargränssnitt i Robot  

När ett nytt projekt skapas väljs en “structure type”, som avgör vilka av programmets 

funktioner som ska finnas tillgängliga. Denna inställning kan ändras senare, under 

Geometry/Structure Type. Användargränssnittet ser lite olika ut för olika “structure 

types”. För en modell med både stänger och plana element kan antingen “Building 

Design” eller “Shell Design” väljas. I jämförelsemodellen valdes “Shell Design”. Under 

Tools/Job Preferences finns flera generella inställningar. Den aktuella nationella bilagan 

för Eurocode väljs där under Design codes. I underkategorin Loads anges säkerhetsklass 
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under “Code combinations”. Även enheter väljs i Job Preferences under Units and 

Formats. 

Ibland behöver vyn justeras. Det görs i menyn längst ned i bild. Där väljs mellan 2D och 

3D. För 2D-vyer väljs också vid vilken koordinataxel vyn snittas. I bildens nederkant 

finns även snabbknappar för vanliga visningsalternativ. Alla visningsalternativ hittas 

under View/Display. Även vissa av verktygen har snabbknappar längs bildens kanter. 

Vilka som visas beror på vilket val som är aktivt i rullgardinsmenyn “Layouts”.  

Alla fönster har en hjälpknapp som öppnar ett hjälpavsnitt på Autodesks officiella 

hemsida. Där finns också ett aktivt forum som kan användas för att söka och fråga om 

hjälp. 

3.2.2 Inställningar och användargränssnitt i FEM-Design 

För beräkningar behöver några inställningar göras. Vid programmets uppstart anges 

vilken nationell bilaga till Eurocode som ska användas. FEM-Design har ingen direkt 

funktion för att ta hänsyn till säkerhetsklass, så alla beräkningar motsvarar säkerhetsklass 

3 såvida inte alla partialkoefficienter justeras manuellt. Enheter ställs in under 

Settings/Window/Units.  

Modellen kan visas på många olika sätt. Vyn ändras med de snabbknappar som finns till 

höger i bild. Det finns bland annat snabbval för elevation, planvy och vyer för respektive 

våningsplan. För det senare alternativet kan under Settings/Display/Storey ställas in om 

element på våningen ovan och/eller under bjälklaget ska visas. Med funktionen 2D-view 

kan vyn anpassas till ett objekts plan. Bland snabbknapparna finns också andra 

visningsalternativ, exempelvis genomskinlighet.  

Till vänster i bild finns snabbknappar för användbara verktyg, som till exempel Copy och 

Move. Där finns även funktioner för att rita “lines”, som är linjer utan någon koppling till 

beräkningsmodellen. Till vänster längst ned i bild finns ett kommandofält. För att ange 

koordinater skrivs koordinaterna i kommandofältet eller så markeras en punkt i vyn. 

Användbara funktioner för markering av element i modellen är “ctrl + högerklick” som 

gör att flera element kan markeras i följd samt “shift + högerklick” som markerar alla 

element av samma typ. Flikar med verktyg finns högst upp i bild. Verktygen följer en 

tydlig och logisk ordning och öppnas med stora knappar med beskrivande bilder. Alla 

verktygsfönster har samma uppbyggnad. Till exempel finns Default settings-knappen på 

samma ställe.   
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3.3 Modellering i beräkningsprogram 

3.3.1 Koordinatsystem 

Allmänt 

För att underlätta modelleringen används ett koordinatsystem. Axlarnas lägen anpassas 

till konstruktionen så att skärningspunkterna blir de noder som senare används vid 

utplacering av konstruktionselementen. Detta görs för att på bästa sätt kunna utnyttja 

programmens snap-funktioner. 

Koordinatsystem i Robot 

Högst upp i det högra verktygsfältet finns funktionen Structural Axis, som också går att 

nå via fliken Geometry/Axis definition. I fönstret väljs om koordinatsystemet ska vara 

kartesiskt, cylindriskt eller av annan typ. Till jämförelsen väljs det kartesiska 

koordinatsystemet, under vilket det finns tre flikar med inställningar för vardera axel. 

Figur 3.1 visar koordinaterna för respektive axel i jämförelseprojektet. I figuren syns 

också de fält som fylls i för att lägga till nya koordinataxlar. 

 
Figur 3.1 Koordinataxlar i Robot 

Koordinatsystem i FEM-Design 

För koordinataxlar i Z-led används verktyget Storey, som finns under fliken Structure. 

I fönstret anges först byggnadens längd och bredd i fältet “Horizontal size of building” 

och sedan anges höjderna för respektive våning i fälten nedanför. Koordinataxlar i planet 

skapas med verktyget Axis. I fönstret väljs om axlarna ska benämnas med siffror eller 
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bokstäver. Axlarna placeras antingen genom att klicka i vyn eller genom att skriva 

koordinaterna i kommandofältet. Figur 3.2 illustrerar hur fältet “Multiple axes distances” 

används för att skapa flera axlar samtidigt. Den första siffran avser antalet kopior av 

axlarna och den andra siffran avser avståndet mellan dem. 

 
Figur 3.2 Koordinataxlar i FEM-Design 

3.3.2 Element 

Bjälklag i Robot 

För att skapa ett bjälklag väljs Geometry/Floors och fönstret i Figur 3.3 öppnas. 

“Thickness” definierar bjälklagets tvärsnitt och material. För att skapa en ny “thickness” 

eller redigera en befintlig används de tre punkterna till höger. I det nya fönstret finns 

alternativ för homogena och ortotropiska bjälklag.  

Det finns olika metoder för att rita ut bjälklag. Under “Definition method” finns tre val; 

“Contour”, “Rectangle” och “Circle”. Med metoden “Contour” markeras bjälklagets 

hörn, så som i Figur 3.3. När startpunkten markeras igen skapas plattan. Det går också att 

skriva koordinaterna för hörnen i fältet under “Geometry”. Om ett likadant bjälklag 

används för flera plan kan verktyget Move/copy användas. I verktyget anges antalet 

repetitioner samt förflyttningsvektorn. 
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Figur 3.3 Utplacering av bjälklag i Robot 

Bjälklag i FEM-Design 

I FEM-Design används verktyget Plane plate för att rita bjälklag. Verktyget finns under 

Structure. Standardinställningar för tvärsnitt och materialegenskaper görs i ett nytt 

fönster som öppnas med knappen Default settings. Det finns flera sätt att rita ut bjälklaget 

på. I Figur 3.4 används funktionen Rectangular, där rektangelns motsatta hörn anges. 

För att kopiera en platta till flera plan används verktyget Copy. Med plattan markerad 

anges en baspunkt och den punkt dit plattan ska kopieras. 

 
Figur 3.4 Verktyget Plane plate i FEM-Design  
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Väggar i Robot 

Verktyget för väggar nås via fliken Geometry/Walls. Det öppnar fönstret Wall där 

egenskaper och geometri bestäms, se Figur 3.5. Liksom för plattor definierar “thickness” 

väggens tvärsnitt och material. Väggar placeras genom att väggens höjd, orientering samt 

start- och slutpunkt anges. 

 
Figur 3.5 Utplacering av väggar i Robot 

Väggar i FEM-Design 

Innan en vägg ritas ut i FEM-Design väljs dess höjd och orientering. Detta görs i verktyget 

Plane wall som hittas under fliken Structure. Tvärsnitt ställs in på samma sätt som för 

bjälklag, enligt avsnitt 3.3.2, Bjälklag i FEM-Design. Väggen placeras genom att start- 

och slutpunkt anges. Figur 3.6 visar verktyget. 

 
Figur 3.6 Utplacering av väggar i FEM-Design 

Öppningar i Robot 

Schakt och andra öppningar i plattor och väggar kan göras på olika sätt. Ett av dem är 

genom att rita en kontur på ett element. Detta görs via Geometry/Objects. Ett annat sätt 
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är med verktyget Openings som finns under fliken Geometry. Där finns tre alternativ för 

öppningens form; “Rectangle”, “Circle” och “Contour”. Väljs “Rectangle” bestäms 

öppningens mått genom angivelse av bredd och höjd. Punkten vars koordinater används 

vid insättning i modellen, baspunkten, väljs grafiskt vid “Geometry” enligt Figur 3.7. 

Utplacering av öppningar görs i två steg. Med fältet under “Reference point” markerat 

väljs först en punkt på elementet varifrån det finns ett känt mått till öppningens baspunkt. 

Därefter bestäms ett avstånd från referenspunkten, antingen genom att klicka i modellen 

eller genom att skriva i fälten under “Offset”. Riktningarna x och y hänvisar där inte till 

det kartesiska koordinatsystemet i projektet utan till ett lokalt system definierat av de blå 

pilarna vid insättningspunkten, vilket syns i Figur 3.7. Öppningar i bjälklag görs på 

samma sätt. Insättning av öppningar sker med fördel i en 2D-vy. 

 
Figur 3.7 Verktyget för öppningar i väggar och bjälklag i Robot 

Öppningar i FEM-Design 

Öppningar i bjälklag och väggar kan göras på flera olika sätt även i FEM-Design. 

Metoderna utgår ifrån funktionen Hole som finns under verktyget för respektive element. 

Ett sätt att använda funktionen är med knappen Rectangular där en rektangulär öppning 

skapas i det markerade elementet. En öppning kan inte kopieras utan varje öppning 

behöver skapas enskilt. Ett annat sätt att skapa öppningar på är att välja redan existerande 

konturlinjer med knappen Pick lines enligt Figur 3.8. Då markeras först elementet och 

sedan väljs konturen. Konturlinjer ritas som “lines” och kan kopieras med verktyget 

Copy. Det är lämpligt att rita “lines” i en 2D-vy i elementets plan för att linjerna ska 

hamna på elementet. 
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Figur 3.8 Öppningar i vägg i FEM-Design 

Pelare i Robot 

Verktyget för pelare öppnas via Geometry/Columns. Under “Properties” i Column-

fönstret i Figur 3.9 väljs sektionstyp och sektion för pelaren. Sektionstypen bestämmer 

urvalet av sektioner. För att lägga till en sektion eller redigera en befintlig används de tre 

punkterna till höger om sektionslistan. Då öppnas fönstret New Section. Val av sektion 

och material görs enligt Figur 3.9 och alternativen hämtas ur en inbyggd databas. Innan 

pelarna placeras anges höjd och orientering under “Geometry” i fönstret Column. För att 

placera pelarna finns två tillvägagångssätt; antingen skrivs koordinaterna för startpunkten 

i fältet “Beginning” eller så klickas de ut i vyn. 

 
Figur 3.9  Pelarverktyget och tvärsnittsinställningar i Robot 

För korrekta beräkningar är ändförhållandena viktiga. Inställningar för dessa finns i 

Releases i fönstret Object Inspector till vänster på skärmen när pelaren är markerad. 

Grundinställningen är “N/A”, vilket motsvarar fast inspänning i båda ändarna. De 

fördefinierade alternativen är “Fixed-Pinned”, “Pinned-Fixed” och “Pinned-Pinned”, 

skrivet som infästingsförhållandet i pelarens startpunkt - slutpunkt. För att skapa ett nytt 

alternativ öppnas Geometry/Releases. Där finns bland annat val av frihetsgrad och 

infästningsgrad. 
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Pelare i FEM-Design 

För att rita pelare öppnas verktyget Column via fliken Structure. Det finns olika sätt att 

placera pelare i modellen. Det förvalda alternativet är Predefined direction och Column 

by point, där pelarens höjd och orientering väljs enligt Figur 3.10 och pelarens startpunkt 

anges. Under Default settings finns flera flikar. Sektionstyp, tvärsnitt och material väljs 

från ett inbyggt bibliotek under flikarna Section och Material. Under End conditions 

bestäms ändförhållandena. Där finns fördefinierade inställningar för fasta och ledade 

inspänningar för respektive ände. Dessa inställningar visas i fönstret Beam/Column i 

Figur 3.10. 

 
Figur 3.10 Pelarverktyget och inställningar för ändförhållanden i FEM-Design 

Balkar i Robot 

Balkverktyget finns under fliken Geometry/Beams. Egenskaper och ändförhållanden 

ställs in precis som för pelare enligt underavsnitt 3.3.2 Element, Pelare i Robot. 

Utplacering sker enklast genom att klicka på start- och slutpunkt i modellen. Figur 3.11 

visar detta moment. För att göra lutande balkar avmarkeras rutan “Horizontal beams”.  



14 

 

 
Figur 3.11 Balkverktyget i Robot 

Balkar i FEM-Design 

Balkverktyget finns intill pelarverktyget under Structure och verktygen påminner 

mycket om varandra, jämför Figur 3.12 med Figur 3.10. Balkar placeras ut genom att 

start- och slutpunkt anges. Standardinställningar för material och tvärsnitt görs på samma 

sätt som för pelare enligt avsnitt 3.3.2 Element, Pelare i FEM-Design. Inställningarna 

finns bakom knappen Default settings. 

 
Figur 3.12 Balkverktyget i FEM-Design 

Beklädnader i Robot 

För att kunna lägga in snö- och vindlaster i modellen behövs ytor som tar upp lasterna. 

När tak och fasad inte modelleras kan dessa ytor istället utformas med beklädnader som 

skapas med verktyget Geometry/Claddings. Här väljs i vilka riktningar lastfördelningen 

ska ske. I Figur 3.13 syns att beklädnader ritas ut på samma sätt som bjälklag enligt 

underavsnitt 3.3.2 Element, Bjälklag i Robot. I jämförelsemodellen finns varken 

ytterväggar eller takkonstruktion modellerade och därför sattes beklädnader runt hela 

byggnaden. Beklädnader skapas per våningsplan. 
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Figur 3.13 Beklädnader i Robot 

Beklädnader i FEM-Design 

När takkonstruktionen inte är modellerad behövs en beklädnad för att sprida snölaster så 

som Figur 3.14 visar. Beklädnader görs med verktyget Cover och ritas ut på samma sätt 

som bjälklag enligt underavsnitt 3.3.2 Element, Bjälklag i FEM-Design. Bärriktning väljs 

med Load bearing direction. 

 
Figur 3.14 Beklädnader i FEM-Design 
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Upplag i Robot 

Upplagen hittas liksom de övriga elementen under Geometry. I fönstret Supports finns 

tre flikar; punktstöd, linjestöd och utbredda stöd. Dessa visas i Figur 3.15. Det finns två 

fördefinierade upplagstyper; “Fixed” och “Pinned”. För att skapa egna typer används 

knappen New och i det nya fönstret Support Definition finns flikar med inställningar för 

bland annat frihetsgrad och infästningsgrad, se Figur 3.15. Dubbelklicka på en upplagstyp 

i fönstret Supports för att redigera det.  

 
Figur 3.15 Verktyg för upplag och upplagsdefinitioner i Robot 

Upplag i FEM-Design 

Under Structure finns olika verktyg för upplag. För att skapa punktstöd används Point 

support group och för att skapa linjestöd används Line support group. Det finns två 

förinställda upplagstyper under Default settings; ledad och fast inspänning. 

Frihetsgraden och infästningsgraden kan ändras i detta fönster. Figur 3.16 visar 

inställningarna för detta. 
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Figur 3.16 Linjestöd i FEM-Design 

Mesh i Robot 

Uppdelningen av elementen i finita element skapar ett nät som kallas för mesh. Storleken 

på maskorna avgör noggrannheten i beräkningarna. Den bestäms i inställningarna för 

meshen som finns under Analysis/Meshing/Meshing options. Inställningarna appliceras 

på de element som i förväg har markerats. Meshen syns i Figur 3.17. 
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Figur 3.17 Mesh i Robot 

Mesh i FEM-Design 

Inställningar för meshen finns under fliken Finite elements. Verktyget Average surface 

element size ändrar storleken på de finita elementen i de konstruktionselement som 

markeras i modellen. Figur 3.18 illustrerar hur detta görs för de markerade bjälklagen. 

 
Figur 3.18 Bestämning av storlek på finita element i FEM-Design 
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3.3.3 Laster 

Lastvärden 

Beräkningarna i jämförelseprojektet utfördes med samma laster i båda programmen, med 

undantag för vindlasten som genererades på olika sätt. De införda lasterna redovisas i 

Tabell 3.1. 

Tabell 3.1 Lastvärden 

Permanent last 3 kN/m linjelast för utfackningsväggar 

10 kN/m2 utbredd last för fläktaggregat 

Nyttig last 2 kN/m2 utbredd last för plan 1-3 

1 kN/m2 utbredd last för plan 4 

Snölast 2 kN/m2 utbredd last 

Vindlast 24 m/s  

Laster i Robot 

I normalfallet verkar ett antal olika lasttyper på konstruktionen. Dessa anges under 

Loads/Load Types. Lasttypen, som till exempel permanent last och nyttig last, definieras 

av “Nature” och i underkategorin “Subnature” väljs exempelvis lastkategori för nyttig 

last. Konstruktionens egentyngd genereras automatiskt till den första lasttypen. Därför 

ska egentyngden alltid läggas till listan utan ändringar innan andra lasttyper läggs till. 

Övriga permanenta laster kan läggas i en egen lasttyp, vilket visas i fönstret Load Types 

i Figur 3.19. För att sätta in laster i modellen öppnas Load Definition under fliken Loads. 

Det finns olika flikar för laster beroende på om de verkar på noder, stänger eller ytor. 

Under varje flik finns en mängd olika belastningsfall. Fallen för ytlaster visas i Figur 3.19. 

Inställningar och lastvärden anges i ett nytt fönster. Till jämförelsen ritades lasten från 

utfackningsväggarna som Linear loads on edges och Linear load 2p under fliken 

Surface. Den nyttiga lasten och den permanenta lasten för fläktaggregatet ritades som 

Uniform planar load. Det gjordes även snölasten som dessutom angavs till “Projected 

load” i fönstret Uniform Planar Load enligt Figur 3.19. 
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Figur 3.19 Inställningar för lasttyper och -definitioner i Robot 

Vindlasten genereras av Robot med ett annat verktyg, under Loads/Wind loads 

simulation/Generate wind loads. I fönstret Wind simulation anges vindriktningar, 

vindhastighet och terrängnivå. Programmet genomför sedan en vindsimulering som 

resulterar i nya lasttyper, en för varje vindriktning.  

Laster i FEM-Design 

De olika lastfallen anges i Load cases under fliken Loads. Lastfallen ges namn, typ och 

lastvaraktighetsklass. Under “type” finns valet att lägga till egentyngden, som i fönstret 

Load cases i Figur 3.20 har adderats till den permanenta lasten. Laster kan ritas ut med 

verktygen Point load, Line load och Surface load. I jämförelsemodellen ritades lasten 

för utfackningsväggarna med Line load och de övriga lasterna med Surface load. Figur 

3.20 visar verktyget Surface load och de inställningar som öppnas med knappen Default 

settings. Här anges storleken på lasten samt vilket lastfall den ska tillhöra. Längst ned i 

fönstret finns inställningar för hur lasten projiceras på ytan. Exempelvis sätts snölaster 

mot en horisontalprojektion av taket.  
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Figur 3.20 Lastfall i FEM-Design 

FEM-Design har en särskild funktion för vindlaster, Wind. I fönstret väljs vindhastighet 

och terrängtyp enligt Eurocode. Även byggnadshöjd och vindriktningar anges. Då 

genereras vindlaster som linjelaster på bjälklagen och lastfall skapas för de valda 

vindriktningarna. 

Lastkombinationer i Robot 

Att alla lasttyper skulle uppnå sina största värden samtidigt är osannolikt och därför görs 

olika lastkombinationer där var och en av lasttyperna agerar huvudlast. Under fliken 

Loads kan lastkombinationerna skapas automatiskt. Inställningar för den automatiska 

genereringen av kombinationer görs i fönstret Load Case Code Combinations. Detta 

syns i Figur 3.21. “Full automatic combinations” innebär att samtliga kombinationer 

skapas för angivna gränstillstånd medan “Simplified automatic combinations” genererar 

kombinationer enligt ytterligare valda kriterier. Gränstillstånden anges i ett nytt fönster, 

till höger i Figur 3.21, som öppnas med knappen More. Till jämförelsen valdes “Full 

automatic combinations” med brottgränstillstånd (ULS) och bruksgränstillstånd (SLS). 
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Figur 3.21 Automatisk generering av lastkombinationer i Robot 

Lastkombinationer i FEM-Design 

För att tilldela partialkoefficienter till lastfallen används verktyget Load groups. 

Knappen Insert adderar en lastgrupp till vilken ingående lastfall väljs. Varje grupp 

tilldelas ett namn och partialkoefficienter enligt Figur 3.22. Koefficienterna kan hämtas 

ur en databas i programmet, där bland annat lastkategori för nyttig last finns. 

Koefficienterna kan ändras manuellt för att anpassas till säkerhetsklass 1 och 2. Laster 

med samma partialkoefficienter men som inte förekommer samtidigt läggs i samma 

lastgrupp, till exempel vindlaster i olika riktningar. Load groups används vid automatisk 

generering av lastkombinationer, som beskrivs i nästa stycke. 

 
Figur 3.22 Load groups i FEM-Design 

Lastkombinationer skapas i verktyget Load combinations. Knappen Generate används 

för att programmet ska generera kombinationer automatiskt. I fönstret som öppnas väljs 
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vilka “Load groups” som ska ingå samt vilka gränstillstånd som är aktuella. Figur 3.23 

illustrerar två exempel på automatiskt genererade lastkombinationer. I 

jämförelseprojektet skapades lastkombinationer med alla ‘load groups’ för 

brottgränstillstånd (U) och bruksgränstillstånd (S). 

 
Figur 3.23 Load combinations i FEM-Design 

3.4 Dimensionering 

3.4.1 Beräkning och analys 

Beräkning och analys i Robot 

För att resultaten ska beräknas används knappen Analysis/Calculations. Programmet 

genomför då beräkningar för alla lastkombinationer. Under fliken Results finns ett flertal 

alternativ för att visa resultaten. När något av resultaten väljs öppnas ett fönster med en 

flik för vardera resultattyp, bland annat reaktionskrafter och nedböjning. Under respektive 

flik finns olika visningsalternativ för diagram, siffervärden med mera. 

Beräkning och analys i FEM-Design 

Under fliken Analysis finns verktyg för att beräkna konstruktionen och analysera 

resultaten. Knappen Calculate längst till vänster används för att genomföra beräkningen. 

Till vänster i fönstret Calculations markeras vad som ska analyseras. I Figur 3.24 visas 

vilka val som finns. Eftersom ‘load combinations’ var genererade, enligt underavsnitt 

3.3.3 Laster, Lastkombinationer i FEM-Design, gjordes beräkningen i 

jämförelseprojektet för just ‘load combinations’. Under ‘Finite element types’ väljs hur 

elementen ska beräknas, antingen med en noggrann metod eller med en enklare metod 

som har färre noder och går snabbare. Till jämförelsen valdes den noggranna metoden. 
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Figur 3.24 Beräkning i FEM-Design 

Utöver knappen för beräkning finns också under Analysis ett antal verktyg för att visa 

resultaten. Under plustecknet, New result, väljs vilka resultat som ska visas, bland annat 

reaktionskrafter och nedböjning för de lastkombinationer som ger de maximala värdena. 

Resultaten kan visas med till exempel diagram och i vissa fall med färger. Andra verktyg 

under Analysis används för att bland annat filtrera bland visade siffervärden, ändra skala 

och antalet decimaler som visas. Dessa verktyg återfinns också under de flikar som 

används för dimensionering av konstruktionselement av olika material, som RC Design 

och Steel design.  

3.4.2 Dimensionering 

Dimensionering av armering i Robot 

Det första steget vid dimensionering av armering är att skapa armeringstyper med 

verktyget Plate and Shell Reinforcement Type som hittas i verktygsfältet till höger. För 

att skapa en ny armering används knappen New som öppnar ett nytt fönster med fyra 

flikar. Under fliken General som visas till vänster i Figur 3.25 anges vilka typer av 

beräkningar som utförs och vilken global riktning huvudarmeringen i elementet har. För 

armering till plattor väljs “simple bending” samt “Along X axis” eller “Along Y axis” 

och för armering till väggar väljs “compression/tension” och “Along Z axis”.  

På fliken SLS Parameters, till höger i Figur 3.25, finns inställningar för 

bruksgränstillstånd. Under “Calculation range” väljs vilka parametrar som ska beräknas. 

Alternativen är sprickbredd och nedböjning. Rutan “Reinforcement adjust” till höger om 

respektive parameter anger om den erforderliga armeringsarean automatiskt ska justeras 

för att uppnå kraven för den parametern. Denna ruta ska inte vara ikryssad för 

“Deflection”. Det finns två anledningar till detta. För det första görs beräkningen för 

deformationen två gånger och den första beräkningen överskattar nedböjningen. För det 
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andra anges nedböjningen globalt, vilket innebär att ett element på ett våningsplan högt 

upp i byggnaden får en för stor nedböjning. Dessa faktorer gör att dimensioneringen av 

armeringsarean blir felaktig. Under “Allowable values” anges tillåtna värden för 

nedböjning och sprickbredd. Den största tillåtna sprickbredden kan skrivas manuellt eller 

beräknas automatiskt genom att ange exponeringsklass. Här anges också indata för 

beräkning av krypning som beaktas vid beräkning av nedböjning.  

Under fliken Reinforcement väljs bland annat täckskikt och vilken dimension på 

armeringen beräkningarna ska utgå från. Element tillägnas armeringstyp under 

“Reinforcement type” i fönstret Object Inspector till vänster på skärmen när elementet 

är markerat.  

 
Figur 3.25 Armeringstyper i Robot 

Nästa steg är att välja layout “Slab - required reinforcement”. Då öppnas fönstret Plate 

and Shell Reinforcement där inställningar för armeringsberäkningarna görs enligt Figur 

3.26. Under “Limit states” markeras ULS och SLS för att definiera belastningsfallet 

automatiskt. Välj metod till “equivalent mom. (Wood&Armer)” för att göra beräkningen 

snabbare. Vid beräkningar tenderar punkter vid stöd och pelare att få överdrivet höga 

värden för moment och spänningar. För att korrigera detta används “Reduction of forces”, 

som ersätter värdet i punkten med ett medelvärde från området i närheten. Ange de 

element som ska dimensioneras i “List of panels” och klicka Calculate för att beräkna. I 

det här skedet är inte nedböjningen korrekt beräknad så eventuella meddelanden om att 

gränsen är överskriden kan ignoreras. För att få de sökta värdena på nedböjningen 

markeras “Verification”. Då kan inställningarna under “Deflection verification” ändras. 
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För att få noggrannare resultat väljs “With stiffness update (FEM)”. Kryssa i 

“Displacement (-)” och välj “SLS:QPR/1” i listan till höger för att utföra 

deformationsberäkningen med en kvasipermanent lastkombination. Klicka sedan på 

Calculate igen. Erforderlig armeringsmängd och deformation för elementen visas 

grafiskt och detta styrs genom fönstret Reinforcements till höger på skärmen. 

 

Figur 3.26 Armeringsberäkningar i Robot 

Dimensionering av armering i FEM-Design 

Dimensionering av armering i väggar och bjälklag görs under fliken RC Design. 

Beräkningsparametrar för elementen ställs in med verktyget Design calculation 

parameters. Här görs val av täckskikt, armeringsdimensioner för beräkning och största 

tillåtna sprickbredd. För att få korrekt resultat krävs också att ett kryptal för 

bruksgränstillstånd anges i elementens materialegenskaper. Även i FEM-Design tenderar 

punkter vid stöd och pelare att få överdrivet höga värden. Detta förbättras med “Peak 

smoothing” som ställs in i Settings/Calculation/Peak smoothing. För att ta fram 

erforderlig armeringsmängd används knappen Check. Den öppnar fönstret Utilization 

där de önskade elementen markeras och beräknas. Resultatet visas grafiskt med 

“Required reinforcement” i respektive riktning. Deformationen i bruksgränstillståndet 

kontrolleras grafiskt genom att visa resultatet för “Translational displacements” för 

“Maximum of load combinations” i önskad riktning med kvasipermanent 

lastkombination. 

Dimensionering av stålprofiler i Robot 

För att nå verktygen för dimensionering av stålprofiler väljs “Steel/Aluminum Design” i 

rullgardinsmenyn “Layouts”. Då öppnas två nya fönster, Definitions och Calculations, 

se Figur 3.27. För att undvika allt för många olika dimensioner av pelare är det lämpligt 

att gruppera de pelare som ska ha samma tvärsnitt, till exempel alla pelare på samma plan. 

Detta görs under fliken Groups i fönstret Definitions. Här anges vilka element som ska 

ingå i gruppen, gruppens namn, material och vilka sektioner som kommer att beräknas 
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för dimensioneringen. I jämförelsemodellen sattes alla balkar i en grupp medan pelarna 

grupperades per våningsplan.  

 
Figur 3.27 Grupper i Robot 

Fönstret Calculations till höger i Figur 3.27 används för att dimensionera elementen. 

Under “Verification options”/”Code group design” anges grupperna som ska 

dimensioneras och under “Limit states” väljs vilket gränstillstånd dimensioneringen 

svarar för. Vilka krav som gäller i bruksgränstillstånd beror på vald “member type”. 

Knappen Calculations startar beräkningarna och öppnar fönstret i Figur 3.28. Där väljs 

automatiskt ett lämpligt tvärsnitt för varje grupp och knappen Change all ändrar de 

aktuella elementen i modellen. 

 
Figur 3.28 Ståldimensionering i Robot 

Dimensionering av stålprofiler i FEM-Design 

Stålprofiler kan dimensioneras under fliken Steel design. Under Steel bar finns 

funktionen Design group där de konstruktionselement som ska ha samma tvärsnitt kan 

grupperas. Varje grupp ges ett namn och en färg. I jämförelsemodellen sattes alla balkar 

i en grupp medan pelarna grupperades per våningsplan. Dessa grupper av element kan 

sedan dimensioneras antingen manuellt eller automatiskt, enligt beskrivning i följande 

två stycken. 

Den manuella dimensioneringen görs med verktyget Manual design. I fönstret 

Utilization kan utnyttjandegraden för respektive grupp av element tas fram med knappen 

Check. I jämförelseprojektet hade balkgruppen en största utnyttjandegrad på över 100 
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procent, vilket är markerat med en varningssymbol som i fönstret till vänster i Figur 3.29. 

För att ändra tvärsnitt för en elementgrupp klickas på knappen Modify. I fönstret som 

öppnas markeras ett nytt tvärsnitt ur programmets inbyggda bibliotek och en ny 

utnyttjandegrad tas fram. I det högra fönstret i Figur 3.29 är de blåa raderna tvärsnitt som 

har ändrats så att utnyttjandegraden är så nära 90 procent som möjligt för varje 

elementgrupp. 

 
Figur 3.29 Manuell dimensionering av stålprofiler 

För att istället använda automatisk dimensionering öppnas Auto design. Fönstret 

Utilization öppnas igen, men knapparna Modify och Check är utbytta mot knapparna 

Parameters och Design. Under Parameters anges vilka tvärsnitt som programmet ska 

kunna välja bland samt vilken maximal utnyttjandegrad som tillåts. Design tilldelar varje 

elementgrupp det tvärsnitt som har minst tvärsnittsarea av de som klarar den angivna 

utnyttjandegraden. Dimensionering med hänsyn till deformationsvillkor sker inte 

automatiskt. Nedböjningen kontrolleras grafiskt genom att visa resultaten för 

“Translational displacements” i en given riktning till lämplig lastkombination eller med 

verktyget Deflection check under fliken Analysis. 
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4. RESULTAT 

4.1 Användningsområden 

Det som undersöktes var om Robot kan utföra beräkningar för samma 

användningsområden som FEM-Design. Det visade sig att både FEM-Design och Robot 

kan hantera beräkningar för betongbjälklag, betongväggar, stålpelare och stålbalkar. 

Dock utgår betongberäkningarna i Robot från en gammal standard, EKS 8, som idag är 

ersatt av EKS 10. 

4.2 Arbetsflöde 

Ett bra arbetsflöde bygger på ett antal olika faktorer. Dels måste inmatningen av 

information ske på ett effektivt sätt. Det är en fördel om inmatningen sker i en logisk 

ordning så att programmet är enkelt att lära sig. Det krävs också att programmen 

möjliggör vissa automatiska inställningar så att det inte blir alltför tidskrävande. Eftersom 

konstruktören är ansvarig för dimensioneringen är det av stor betydelse att det framgår av 

programmet hur beräkningarna genomförs, så att en rimlighetsbedömning kan göras 

efteråt. 

4.2.1 Arbetsflöde i Robot 

Modellering 

Att skapa koordinatsystem i Robot är simpelt och görs med ett enda verktyg, som är 

mycket tydligt. Med koordinatsystemet på plats är det effektivt att placera element i 

axlarnas skärningspunkter på grund av programmets snap-funktion. Det är mer mödosamt 

att placera element emellan skärningspunkterna eftersom koordinaterna då måste skrivas 

in manuellt.  

Som föregående stycke beskriver är geometrin generellt enkel att rita ut. En fördel är till 

exempel att tjocklek och material för betongelement anges tillsammans i en enhet, 

“thickness”, som kan ställas in för gemensam användning i både vägg- och 

bjälklagsverktygen. Det är funktionellt särskilt när samma egenskaper förekommer i 

väggar och bjälklag. Det finns också svårigheter med modelleringen. En mer komplicerad 

funktion är att skapa öppningar med Openings, där öppningsmåtten anges manuellt och 

avståndet från något av elementets hörn måste vara känt. Det avståndet måste också anges 

manuellt om det inte är i jämna meter, för då kan snap-funktionen användas. Verktyget 

tar tid att begripa men fungerar sedan ganska smidigt. Att ändra infästningsförhållanden 

för pelare och balkar kan också ta tid eftersom elementen måste markeras. Detta gäller 
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även för att ändra mesh-inställningar för plana element. Själva verktyget för att ställa in 

meshen är dock väldigt simpelt. 

Det finns flera svårigheter och otydligheter angående laster i Robot. Verktyget för att 

lägga till lastfall är visserligen enkelt, eftersom kategorierna finns fördefinierade. Det är 

däremot svårare att placera ut laster eftersom det finns många olika alternativ där vissa är 

komplicerade. Beräkningen av vindlaster är enkel att utföra men tar lång tid och är svår 

att förstå. Vad som sker i vindlastsimuleringen är otydligt och därför behöver resultatet 

kontrolleras av användaren. Att skapa lastkombinationer med Automatic combinations 

går snabbt i och med de automatiska inställningarna, men det finns också mer avancerade 

alternativ. Tabellen som skapas med lastkombinationer är lite otydlig och presenterar inte 

namnen på lastfallen. 

Dimensionering 

Verktyget Diagrams har många flikar med ett stort antal funktioner vilket gör att det är 

otydligt och svårt att lära sig. Det är komplicerat att visa vissa resultat, såsom 

reaktionskrafter för linjestöd. Bara det största värdet anges automatiskt och det är 

tidskrävande att ta fram andra värden.  

Att dimensionera armeringsmängden är inte särskilt svårt men det är lätt att glömma något 

av stegen. Det behöver skapas armeringstyper för olika element vilket kan ta tid om det 

behöver göras flera stycken. Inställningarna är dock ganska enkla; bland annat fås 

sprickbredd och kryptal automatiskt när exponeringsklassen anges. Beräkningen görs i 

två enkla steg men det andra steget kan vara lätt att helt eller delvis glömma bort eftersom 

det kräver en ny beräkning och nya inställningar trots att ett (felaktigt) resultat redan finns. 

Det är också viktigt att komma ihåg att välja rätt lastfall för deformationsberäkningen. 

Robot beräknar deformationen för ett sprucket tvärsnitt med den erforderliga 

armeringsmängden vilket ger ett noggrant resultat. Resultatet visas tydligt med både 

färger och siffror.  

Ståldimensioneringen i Robot är generellt enkel. Att gruppera objekt görs i allmänhet 

snabbt och i få steg. Det är lätt att välja element till en grupp eftersom dragmarkering i 

grupperingsverktyget endast markerar stålelement. Däremot kan det ta längre tid att 

markera objekt om det inte passar att göra det med dragmarkering. Listan med urval av 

tvärsnitt är sorterad efter tvärsnittstyp, där till exempel kvadratiska och rektangulära 

konstruktionsrör är separerade. Möjligheterna att begränsa urvalet av tvärsnitt för 

dimensioneringen på ytterligare sätt är flera. Andra sätt att begränsa urvalet på är att ange 

högsta utnyttjandegrad samt största eller minsta delmått inom tvärsnittet. Den 

automatiska dimensioneringen visar inte bara det optimala tvärsnittet, utan även de med 

närliggande vikt. Att byta tvärsnitt för en elementgrupp görs med enkelhet direkt i design-
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fönstret. Det finns också en stor mängd inställningar och funktioner för mer avancerade 

element och beräkningar. 

När svårigheter dyker upp, både inom modellering och dimensionering, finns hjälp 

tillgänglig. Hjälpknappen som finns i alla verktyg och som leder till Autodesks hemsida 

är till stor nytta, liksom hjälpforumet där olika problem och otydligheter diskuteras 

mellan användare. 

4.2.2  Arbetsflöde i FEM-Design 

Modellering 

I FEM-Design skapas koordinatsystem i två olika verktyg. När våningsplanen skapas i 

det ena verktyget måste varje våningshöjd skrivas in separat. I det andra verktyget kan 

däremot koordinataxlarna läggas till flera samtidigt om de ska ha jämna mellanrum. Att 

placera element fungerar effektivt, framförallt om de ligger i koordinataxlarnas 

skärningspunkter. Det går särskilt snabbt att placera balkar som ligger i följd då den ena 

balkens ändpunkt automatiskt blir nästa balks startpunkt. Det är tidskrävande att skapa 

öppningar eftersom koordinaterna måste anges för flera av öppningens kanter. 

Materialegenskaper är enkla att ställa in under Default settings. Att alla verktygsfönster 

är uppbyggda på samma sätt är bra eftersom det är tydligt för användaren. För pelare och 

balkar kan ändförhållanden anges innan utplacering vilket är smidigt. Det kan ta tid att 

ändra meshinställningar för plana element eftersom objekten behöver markeras. 

Det krävs flera steg för att skapa lastkombinationer. Att skapa lastfall är enkelt, men de 

tilldelas inte partialkoefficienter automatiskt utan lastfallen måste först grupperas. 

Namnet behöver anges för både grupp och lastfall och det krävs många inställningar för 

att tilldela partialkoefficienter, vilket tar tid. Kombineringen av grupper går däremot 

snabbt att göra och ger en lättbegriplig tabell. Utplacering av laster görs enkelt med 

tydliga verktyg. Det gäller även vindlaster. 

Dimensionering 

Beräkningsresultaten är lätta att ta fram men det finns flera valmöjligheter när det gäller 

lastfall, så det är viktigt att välja rätt fall att beräkna. Den grafiska redovisningen av 

resultaten är tydlig och kan justeras på flera sätt för att på bästa sätt visa sökta värden, till 

exempel genom olika filter.  

De olika stegen i dimensioneringen av armeringsmängden varierar i komplexitet. 

Beräkningsparametrar för armeringen kräver att största tillåtna sprickbredd och täckskikt 

för både huvud- och sekundärarmering för över- och underkant anges manuellt för alla 

betongelement, vilket kan ta lång tid. Därefter är det enkelt att beräkna erforderlig 
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armeringsmängd för önskade element och visa resultaten med en färgkarta. Däremot görs 

deformationsberäkningen inte med den beräknade erforderliga armeringsmängden utan 

den kräver att armeringen modelleras. Inställningen för att räkna deformation med 

sprucket tvärsnitt är lätt att missa. 

Dimensioneringen av stålprofiler är smidig så länge det inte ställs krav på tvärsnittets 

delmått eller förekommer stora deformationer. Att dela in elementen i grupper går snabbt 

om de är enkla att markera i modellen. Det tar längre tid om element från olika grupper 

står i oordning eftersom det då är svårt att använda dragmarkering. Tillåtna tvärsnitt vid 

dimensioneringen väljs ur en lista som är sorterad efter tvärsnittstyp. Om det ställs 

måttkrav på tvärsnittet behöver alla tillåtna tvärsnitt för urvalet markeras enskilt, vilket 

är ineffektivt. Den automatiska dimensioneringen väljer sedan det tvärsnitt med minst 

stålarea som uppfyller det angivna kravet för utnyttjandegrad. Elementen ändras 

automatiskt i modellen. Det kan alltså krävas en hel del manuella inställningar även för 

den automatiska dimensioneringen. För att välja ett annat tvärsnitt än det givna måste 

verktyget Manual design användas. Eftersom dimensioneringen inte tar hänsyn till 

deformation, behöver det steget kontrolleras separat och flera tvärsnitt kan behöva testas 

manuellt. 

4.3 Beräkningsresultat 

Beräkningsresultaten visas i form av stålprofilernas dimensioner och den erforderliga 

armeringsmängden i betongen. Resultaten av balk- och pelardimensioneringen redovisas 

i Tabell 4.1 där utnyttjandegrad och valt tvärsnitt för elementgrupperna i respektive 

program visas. Den erforderliga armeringsmängden för betongelementen redovisas i 

Tabell 4.2. Armeringsmängden redovisas som det största värdet över stöd och i fält i x- 

och y-riktning i över- och underkant.  

Tabell 4.1 Resultat av balk- och pelardimensionering 

 Robot FEM-Design 

Grupp Tvärsnitt 

Utnyttjandegrad 

(%) Tvärsnitt 

Utnyttjandegrad 

(%) 

Pelare plan 1 VKR 100x100x8 88 VKR 100x100x8 90 

Pelare plan 2 VKR 100x100x5 85 VKR 100x100x5 87 

Pelare plan 3 VKR 80x80x5 84 VKR 80x80x5 87 

Pelare plan 4 VKR 80x80x3,6 89 VKR 80x80x3,6 88 

Balk HEA 220 73 HEA 220 81 
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Tabell 4.2 Erforderlig armeringsmängd i mm2 (* indikerar minimiarmering) 

Grundplatta 

Läge 

Robot FEM 

Stöd Fält Stöd Fält 

x överkant 556 453* 1550 283 

y överkant 785 453* 1078 283 

x underkant 696 800 871 544 

y underkant 708 858 1222 803 

Bjälklag över plan 1 

Läge 

Robot FEM 

Stöd Fält Stöd Fält 

x överkant 554 453* 1511 283 

y överkant 619 453* 1085 283 

x underkant 555 643 830 516 

y underkant 560 659 911 798 

Bjälklag över plan 2 

Läge 

Robot FEM 

Stöd Fält Stöd Fält 

x överkant 453* 453* 1193 283 

y överkant 680 453* 1089 283 

x underkant 572 666 838 519 

y underkant 580 666 919 802 

Bjälklag över plan 3 

Läge 

Robot FEM 

Stöd Fält Stöd Fält 

x överkant 480 453* 945 283 

y överkant 636 453* 976 283 

x underkant 453* 544 559 445 

y underkant 453* 556 700 654 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

Robot kan användas för att beräkna samma typer av konstruktioner som FEM-Design. 

Det största problemet med Robot är att koderna uppdateras väldigt sällan. 

Betongberäkningar sker fortfarande enligt EKS 8 som slutade gälla år 2014, vilket gör att 

de resultaten inte kan användas. 

Användargränssnittet i Robot är omodernt och för tankarna till Windows 98. När 

användaren väl har lärt sig programmet så är detta inte något väsentligt problem, men det 

gör det betydligt svårare att använda programmet som nybörjare eftersom det är svårt att 

hitta verktygen. Det har inte samma logiska flöde och tydlighet som FEM-Design. 

Däremot är hjälpknappen som finns på alla verktygsfönster i Robot en fördel och har 

kommit till stor hjälp för att förstå programmet under arbetets gång. Att Robot har ett 

aktivt forum där det finns möjlighet att både fråga om hjälp och söka på andras frågor har 

också bidragit mycket till att förstå hur programmet fungerar. FEM-Design har ingen 

motsvarighet till detta. 

Modelleringen i Robot och FEM-Design är likvärdig. Att rita modeller och placera ut 

laster i Robot är enkelt. Skillnaderna mot FEM-Design är små och de för- och nackdelar 

som finns tar ut varandra, med undantag för vindlaster. Robots avancerade 

simuleringsverktyg för vindlaster kräver i praktiken att användaren förlitar sig på ett 

resultat som är svårt att förstå och illustrera, vilket i sig är ett problem för en konstruktör. 

Däremot har det troligtvis potential för noggrannare resultat än metoden som används i 

FEM-Design. När det kommer till automatiska lastkombinationer har Robot en fördel 

eftersom det kräver mindre inmatning och val. 

Att dimensionera stålprofiler görs med ett bättre arbetsflöde i Robot än i FEM-Design. 

Verktyget för dimensionering av stålprofiler i Robot erbjuder möjligheten att ange fler 

detaljerade inställningar än i FEM-Design. Det går ändå snabbare att använda tack vare 

att stålet kan dimensioneras för deformation och måttkrav samt att flera alternativa 

tvärsnitt redovisas i resultatet. I jämförelseprojektet blev de optimala tvärsnitten identiska 

i Robot och FEM-Design med snarlika utnyttjandegrader. Det är svårt att dra någon 

slutsats om likheten i programmens beräkningar eftersom jämförelseprojektet består av 

en simpel konstruktion. 

Dimensionering av betongkonstruktioner i Robot har både för- och nackdelar. En stor 

fördel är att Robot till skillnad från FEM-Design räknar deformationen baserat på den 

beräknade erforderliga armeringsmängden i ett sprucket tvärsnitt. Det innebär att 

dimensioneringen går mycket snabbare i Robot än i FEM-Design där armeringen måste 

modelleras först. Att kryptal och sprickbredd fås automatiskt i Robot bidrar också till 

arbetsflödet. Däremot får Robot oförklarligt hög minimiarmering i bjälklag vilket är en 

nackdel eftersom det då används mer armering än vad som egentligen behövs. Detta kan 
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bero på att beräkningen görs med en gammal standard. I fält där inte minimiarmering är 

applicerad så är den erforderliga armeringsmängden snarlik men varierar något; i vissa 

fall är mängden större i Robot än i FEM-Design och vice versa. Det är stor skillnad på 

programmens beräknade erforderliga armeringsmängd över stöd. I det här arbetet har det 

inte gjorts någon kontroll av vilket resultat som är det mest korrekta. Eftersom värdet blir 

betydligt mindre i Robot beaktas detta som osäkert. 

Det finns ett antal möjliga felkällor som kan ha påverkat resultatet av undersökningen. 

Dels kan det ha blivit fel under modelleringen, dels kan inställningarna ha gjorts på fel 

sätt. Dessutom har vi använt en metod som är baserad på subjektiva bedömningar som 

med vår begränsade erfarenhet i programmen kan vara ett problem. Vi hade kunnat 

använda en annan metod för att bedöma arbetsflödet i Robot, till exempel genom att mäta 

tidsåtgången för en dimensionering. Vidare är resultaten specifika för testmodellen och 

det är oklart huruvida slutsatsen kan appliceras för projekt av annan typ och omfattning. 
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6. SLUTSATSER OCH FORTSATTA STUDIER  

Överlag är Robot ett bra program med ett flertal fördelar gentemot FEM-Design. Av de 

undersökta konstruktionselementen kan Robot hantera beräkningar för samma element 

som FEM-Design. Det är något enklare och mer tidseffektivt att genomföra en 

dimensionering i Robot jämfört med i FEM-Design tack vare fördelar i stål- och 

betongdimensionering. Beräkningsresultaten skiljer sig märkvärt endast för armering i 

överkant över stöd. Men eftersom dimensioneringen av betongkonstruktioner görs enligt 

en inaktuell standard kan vi inte rekommendera Kåver & Mellin Uppsala att utbilda sina 

medarbetare i programmet i det syftet. Däremot kan Robot användas som ett bra alternativ 

till FEM-Design vid enbart lastnedräkningar eller fristående stålkonstruktioner om 

vindlastsimuleringen verifieras först. Vi rekommenderar att företaget bevakar Robot för 

att se om aktuella koder tillkommer i framtiden och isåfall utbilda sina medarbetare att 

använda programmet även för dimensionering. I det fallet behöver dock reduktionen av 

krafter över stöd undersökas vidare. 

Nedan listas några förslag på fortsatta studier: 

• Hur fungerar verktygen för modellering av armering? 

• Hur hanterar programmen träkonstruktioner? 

• Hur kan programmen användas för knutpunkter i stålkonstruktioner? 

• Hur fungerar kopplingen till Autodesk Revit, med export och import av modeller? 
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