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Abstract

Information transfer between structural design
programs

Marcus Molin Mårtensson

This report examines whether the synchronization tool ISM is useful for structural
engineers when transferring structural data between structural design programs
AECOsim Building Designer and Tekla Structures.
The report is written in collaboration with Byggnadstekniska Byrån, who see the need
to streamline the modeling process. In their present workflow, a constructional
object is modeled separately in AECOsim Building Designer and Tekla Structures. The
time required for modeling can be reduced if ISM can be used to transfer a model
from one program to another.
The utility of ISM is decided from certain evaluation criteria. Each criterion represents
data of a constructional component that is controlled for correct synchronization.
The information consists of the component profile name, geometry, coordinates,
material quality and fire class.
The implementation of the evaluation follows a specific workflow, where various steel
and concrete components are synchronized between the structural design programs.
The component data is controlled and documented in four steps. Further, it is
determined whether the data is judged to be correct or not.
The result show synchronized building components that do not meet the mandatory
evaluation criteria. For synchronization of structures containing building components
of steel, the unfulfilled criteria leads to certain limitations in the technology. However,
with a few adjustments to the designer modeling techniques, ISM can be useful in the
synchronization of structures in concrete.
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SAMMANFATTNING 

I denna rapport undersöks om synkroniseringsverktyget ISM är 

användbart för byggnadskonstruktörer vid överföring av strukturell 

data mellan konstruktionsprogrammen AECOsim Building Designer 

och Tekla Structures. 

Rapporten skrivs i samarbete med Byggnadstekniska Byrån, som ser ett 

behov av att effektivisera modelleringsprocessen vid byggnads-

projektering. I företagets nuvarande arbetsgång modelleras samma 

byggnadsverk separat i respektive konstruktionsprogram. Tidsåtgången 

för modelleringen kan emellertid reduceras om ISM kan användas för att 

överföra en modell från det ena programmet till det andra. 

ISM:s användbarhet analyseras utifrån speciella utvärderingskriterier. 

Respektive kriterium representerar information om ett konstruktions-

element som kontrolleras mot korrekt synkronisering. Informationen 

består av konstruktionselementens profilnamn, geometri, koordinater, 

materialkvalitet och brandklass. 

Genomförandet av utvärderingen följer ett bestämt arbetsflöde, där olika 

stål- och betongelement synkroniseras mellan konstruktions-

programmen. Konstruktionselementens information kontrolleras och 

dokumenteras därefter i fyra steg. Vidare bestäms huruvida 

informationen bedöms vara korrekt eller inte. 

Resultatet visar på synkroniserade konstruktionselement som inte 

uppfyller de obligatoriska utvärderingskriterierna. För synkronisering 

av byggnadsverk innehållande konstruktionselement av stål leder de 

ouppfyllda kriterierna till vissa begränsningar i tekniken. Med ett par 

anpassningar av konstruktörens modelleringsteknik kan emellertid ISM 

vara användbart vid synkronisering av byggnadsverk i betong. 

 

 

Nyckelord: ISM, strukturell datasynkronisering, AECOsim Building 

Designer, Tekla Structures  
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1.     INLEDNING 

1.1    Bakgrund 

Inom byggbranschen idag används en mängd olika programvaror vid 

projektering av byggnadsverk. Det kan röra sig om t.ex. BIM- (Building 

Information Model) och analyseringsprogram som innehåller verktyg 

och funktioner anpassade för olika aktörer inom branschen. 

När olika aktörer ska samordna sina programvarors modeller eller då en 

särskild aktör ska använda olika program vid projektering av samma 

byggnadsverk kan inte alltid programmen flervägskommunicera med 

varandra. Programmen kan vara utvecklade av olika tillverkare, där 

ingen gemensam teknik har utvecklats. Detta medför att en 

redigeringsbar modell inte alltid kan överföras från ett program till ett 

annat. 

Idag kan samordning ske via det neutrala och öppna filformatet IFC 

(Industry Foundation Classes). En programvaras modell kan exporteras 

till en IFC-fil, varvid den kan länkas eller importeras till en annan 

programvara för att t.ex. undersöka eventuella kollisioner. 

Byggnadskomponenter i IFC-filen kan dock inte redigeras i den andra 

programvaran. 

Att byggnadsverk måste modelleras var för sig i olika programvaror 

innebär dubbelarbete med tidsförlust och därmed ökade kostnader som 

resultat. En gemensam teknik för att kunna överföra en redigeringsbar 

modell från ett program till ett annat med möjlighet att kunna 

synkronisera modeller med varandra skulle leda till en mer effektiv 

modelleringsprocess. 

Rapporten utgår från en idé av Byggnadstekniska Byrån där de ser ett 

behov av att kunna synkronisera strukturell data mellan konstruktions-

programmen AECOsim Building Designer och Tekla Structures. 

Programvarorna har olika användningsområden och i dagsläget 

modelleras ett och samma byggnadsverk från grunden i båda 

programmen, vilket resulterar i dubbelarbete.  

Först modelleras byggnadsverket i AECOsim Building Designer, varpå 

skissartade konstruktionsritningar framställs ur modellen. Dessa 
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ritningar används sedan vid framställning av systemhandlingar. I detta 

skede av projektet kan stora förändringar ske av byggnadsverket vilket 

programmet hanterar utan anmärkning. Vid framställning av 

bygghandlingar höjs emellertid detaljeringsgraden på de konstruktions-

ritningar som ska tas fram. Det kan t.ex. röra sig om ritningar för 

armering. Här modelleras byggnadsverket på nytt i Tekla Structures och 

ur modellen framställs tillverkningsritningar. Detta görs p.g.a. att 

armering kan modelleras i 3D i Tekla Structures medan AECOsim 

Building Designer endast hanterar 2D-modellering av armering. 

Under projektets gång finns behov att ha båda modellerna uppdaterade 

till eventuella ändringar av byggnadsverket. T.ex. används AECOsim 

Building Designer för att samordna andra aktörers modeller samt för 

koppla konstruktionsmodellen till beräkningsprogram medan Tekla 

Structures används för detaljerade tillverkningsritningar. Om en ändring 

görs i det ena konstruktionsprogrammets modell kan emellertid 

modifieringen inte direkt synkroniseras med modellen i det andra 

programmet. I nuvarande arbetsgång måste modifikationen göras 

manuellt i båda modellerna för att sedan visuellt kontrolleras att de 

stämmer överens. Byggnadstekniska Byrån finner att modellerings-

processen är tidskrävande och vill därför undersöka möjligheten att 

synkronisera strukturella modeller via ISM.  

ISM-tekniken går ut på att en databas innehållande strukturell 

information fungerar som en länk mellan olika programvaror. 

Programvarorna kan sedan kopplas till databasen där information kan 

exporteras och importeras. Tillvägagångssättet att synkronisera 

modeller har tidigare undersökts av Byggnadstekniska Byrån. Vid 

tillfället fann de dock att ISM-tekniken inte mötte erforderliga krav då 

information förlorades under synkroniseringen, dessutom fanns 

kompatibilitetsproblem. Sedan dess har dels bristerna i tekniken 

förmedlats vidare till utvecklaren av ISM samt att nya versioner av 

tekniken har utvecklats. I och med det testas ISM-tekniken på nytt och 

denna gång mer djupgående. 
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1.2    Syfte 

Syftet är att undersöka om ISM uppfyller kravet att betydelsefull 

strukturell data överförs korrekt vid synkronisering mellan AECOsim 

Building Designer och Tekla Structures och på så vis effektivisera arbetet 

för konstruktörer i byggbranschen. 

1.3    Mål 

Målet är att komma till en slutsats kring huruvida ISM är användbart vid 

synkronisering av konstruktionsmodeller mellan AECOsim Building 

Designer och Tekla Structures för att vidare ge en rekommendation om 

tekniken bör användas eller inte av Byggnadstekniska Byrån. 

1.4    Avgränsningar 

Överföringen av data mellan AECOsim Building Designer och Tekla 

Structures avgränsas till en synkroniseringsprocess som görs i ett 

bestämt flöde. Först skapas en ISM-databas i AECOsim Building 

Designer varvid innehållet importeras och kontrolleras i Tekla 

Structures. Vidare görs modifieringar i Tekla Structures som uppdateras 

till ISM-databasen och därefter importeras och kontrolleras i AECOsim 

Building Designer.  

Rapporten är även avgränsad till överföring av konstruktionselement av 

materialen stål och betong. För stål testas balkar och pelare av vanligt 

förekommande profiler enligt europeisk standard. För betong testas 

olika konstruktionselement såsom vägg, platta, pelare och balk. 
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2.     PROGRAMVAROR 

2.1    AECOsim Building Designer 

AECOsim Building Designer (benämns härefter som Building Designer) 

är ett BIM-program utvecklat av Bentley Systems. Programmet är skapat 

för att användas av olika aktörer såsom arkitekter, el-, maskin- och 

byggnadsingenjörer där specifika verktyg finns för respektive disciplin. 

I programmet arbetar samtliga discipliner utifrån samma layout och efter 

samma arbetsflöde. För att underlätta samordning av de olika 

disciplinerna innehåller Building Designer t.ex. funktionen Clash 

Detection, vilket används för att upptäcka eventuella krockar mellan de 

olika aktörernas modeller. På så sätt kan mängden felaktigheter inom 

projektet reduceras.1  

I rapporten används Structural Building Designer, vilket innebär att 

Building Designer uppstartas med inställningar, funktioner och verktyg 

anpassade för konstruktion. Programmet hanterar konstruktionselement 

av bl.a. stål, betong och trä, där väggar, pelare, balkar m.m. kan användas 

vid skapande av konstruktioner. Den konstruerade modellen kan sedan 

användas för att framställa t.ex. planer, sektioner, elevationer och 

beräkningsanalyser.2 

2.2    Tekla Structures 

Tekla Structures (benämns härefter Tekla) är en BIM-programvara från 

Trimble som används vid 3D-modellering av olika typer av 

konstruktioner. Detaljeringsgraden för konstruktionslösningar är hög 

och användningsområdet inkluderar alla typer av material. För att 

säkerställa ett internationellt användande kan Tekla konfigureras med 

inställningar och modelleringsmiljöer vilket medför t.ex. måttenheter 

och konstruktionselement anpassade för olika geografiska områden.3 

                                                 
1 Bentley Systems (2016). Multi-discipline Building Software - AECOsim Building 
Designer, www.bentley.com/en/products/product-line/building-design-software/aecosim-
building-designer (2016-05-11) 
2 Bentley Systems. Multi-discipline Building Software - AECOsim Building Designer, 5 
3 Trimble (2016). Tekla Structures BIM software, www.tekla.com/products/tekla-
structures (2016-05-11) 

https://www.bentley.com/en/products/product-line/building-design-software/aecosim-building-designer
https://www.bentley.com/en/products/product-line/building-design-software/aecosim-building-designer
http://www.tekla.com/products/tekla-structures
http://www.tekla.com/products/tekla-structures


Examensarbete: INFORMATIONSÖVERFÖRING MELLAN KONSTRUKTIONSPROGRAM 
 

 

6 

 

Tekla kan användas för olika ändamål. T.ex. kan 2D-ritningar och 

materialmängdavtagningar framställas. Därtill kan programmet kopplas 

samman med olika automatiserade system och maskiner där 

produktionsinformation styr tillverkning av stålkonstruktioner, 

prefabricerade betongelement och armeringsstänger.4 

En Tekla-modell kan importeras eller länkas till andra BIM-

programvaror varvid eventuella krockar hos modellernas element kan 

upptäckas. På så sätt kan de olika disciplinerna samordna sina modeller 

och därmed minska antalet felaktigheter.5 

2.3    ISM 

ISM, som är en förkortning för Integrated Structural Modeling, är en 

teknik utvecklad av Bentley Systems som används för att dela 

information i konstruktionsmodeller mellan olika programvaror. I ISM 

ligger fokus på information som är viktig för lastbärande konstruktions-

element i en modell. Informationen utgörs t.ex. av konstruktions-

elementens utformning, koordinater och material-egenskaper. Vid 

export av en programvaras konstruktionsmodell samlas informationen i 

en ISM-databas, en s.k. ISM repository. Det är denna databas som olika 

programvaror ansluter till vid uppdatering av data. För att 

programvaror ska kunna synkronisera data via ISM måste en specifik 

ISM-länk installeras för respektive programvara. När en ISM-länk är 

installerad kan fyra typer av arbetsflöden upprättas:6  

 Create ISM repository – en ny ISM-databas skapas med 

programvarans konstruktionsmodell som utgångspunkt 

 New from ISM repository – en ny konstruktionsmodell skapas i 

programvaran baserad på en befintlig ISM-databas 

 Update ISM repository – en befintlig ISM-databas uppdateras med 

modifikationer gjorda i programvarans konstruktionsmodell 

 Update from ISM repository – en befintlig konstruktionsmodell i 

programvaran uppdateras från en ISM-databas 

                                                 
4 Trimble. Tekla Structures BIM software. 6 
5 Trimble. Tekla Structures BIM software. 6 
6 Bentley Systems (2013). Structural Synchronizer V8i (SELECTSeries 5) version 
08.11.11.50 [Programvara]. www.store.bentley.com/en/products/iware/1000STRS--
Structural-Synchronizer (2016-05-11) 

http://www.store.bentley.com/en/products/iware/1000STRS--Structural-Synchronizer
http://www.store.bentley.com/en/products/iware/1000STRS--Structural-Synchronizer
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När Update ISM repository eller Update from ISM repository upprättas 

öppnas Structural Synchronizer. Här redovisas konstruktionselement 

som har blivit tillagda, raderade eller ändrade sedan den senaste 

synkroniseringen till ISM-databasen. Här finns också verktyg som tillåter 

användaren att själv välja vilken information som ska överföras mellan 

ISM-databasen och programvaran. Användaren kan på så sätt hålla 

modeller helt eller till valda delar synkroniserande med varandra.7  

Ett exempel på hur en uppdatering via Structural Synchronizer kan se ut 

framgår i Figur 2.1. 

 
Figur 2.1 Structural Synchronizer vid uppdatering av ISM-databas 

Syftet med ISM summeras till två nära besläktade användningsområden: 

 Att överföra strukturell data mellan programvaror 

 Att samordna strukturell data mellan programvaror8 

Användningsområdet är alltså dels att överföra strukturell data men 

även att koordinera den mellan programvaror. Det kan röra sig om 

information som användaren inte önskar att överföra från den ena 

programvaran till den andra. Användaren kan då styra vilken 

information som ska synkroniseras. 

                                                 
7 Bentley Systems. Structural Synchronizer V8i (SELECTSeries 5), 6 
8 Bentley Systems. Structural Synchronizer V8i (SELECTSeries 5), 6 
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2.4    Structural Synchronizer V8i 

Structural Synchronizer V8i (benämns härefter Structural Synchronizer) 

är en gratis programvara utvecklad av Bentley Systems. Programmet 

hanterar ISM-databaser och består av fyra delar: 9 

 ISM viewer V8i (benämns härefter ISM viewer) – tillåter 

utforskning av en ISM-databas där konstruktionsmodellen visas 

såväl grafiskt som i tabell 

 ISM Revision Manager V8i – samtliga uppdateringar av ISM-

databasen visas där möjlighet ges att återställa databasen till 

tidigare revideringar 

 ISM Editor V8i – en ISM-databas visas i tabellform där gällande 

data såväl som datahistorik visas och kan modifieras 

 Import IFC – en ISM-databas skapas via import från det öppna 

filformatet IFC 

Structural Synchronizers syfte är att hjälpa till att hantera modifikationer 

av informationen i ISM-databasen. Programmet visar föreslagna och 

godkända ändringar såväl grafiskt som i tabell.10

                                                 
9 Bentley Systems. Structural Synchronizer V8i (SELECTSeries 5), 6 
10 Bentley Systems. Structural Synchronizer V8i (SELECTSeries 5), 6 
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3.     METODIK 

3.1    Praktisk programvaruträning 

Praktisk programvaruträning har gjorts av Building Designer, Tekla och 

Structural Synchronizer. Avsikten var att få en övergripande förståelse 

för hur programmen används vid modellering, hur konstruktions-

elements information presenteras och modifieras och hur synkronisering 

via ISM upprättas. Programvarustudien för Building Designer gjordes 

med hjälp av programvarans medföljande hjälpdokument samt 

handledningsvideor på Youtube. För Tekla användes handlednings-

dokument utgivna av Trimble och kurser via Trimbles internettjänst 

Tekla Online. För Structural Synchronizer genomfördes programvaru-

studien med hjälp av programvarans hjälpavsnitt. 

3.2    Utvärderingskriterier 

För att kunna bedöma ISM:s användbarhet har utvärderingskriterier 

tagits fram i samråd med Byggnadstekniska Byrån. Kriterierna 

representerar ett konstruktionselements strukturella information som 

måste synkroniseras korrekt mellan Building Designer och Tekla. Då 

konstruktionsprogrammen kan ha olika benämning för t.ex. samma typ 

av konstruktionselement eller materialkvalitet är det viktigt att 

informationen vid synkronisering stämmer överens med vad den ska 

heta i respektive program. Inkorrekt synkronisering innebär att felaktiga 

konstruktionselement måste ritas eller ändras manuellt i det 

konstruktionsprogram där felaktigheterna förekommer. Det manuella 

arbetet medför att nyttan med ISM minskas, d.v.s. att effektivisera 

modelleringsprocessen. ISM måste dessutom uppfylla kravet att 

information överförs korrekt från såväl Building Designer till Tekla som 

Tekla till Building Designer. De obligatoriska kriterierna vid utvärdering 

av ISM består av att följande information ska synkroniseras korrekt: 

 Profilnamn – konstruktionselementets tvärsnittsnamn 

 Geometri – konstruktionselementets geometri, ska framträda 

som 3D-modell 

 Koordinater – konstruktionselementets start- och slutvärde för 

dess placeringspunkt i x-, y- och z-plan 
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För att ISM ska anses vara användbart med hänsyn till ett visst kriterium 

för ett visst material, krävs att information överförs korrekt för samtliga 

konstruktionselement som testas för synkronisering.  

De konstruktionselement som testas har bestämts i samråd med 

Byggnadstekniska Byrån och representerar de mest förekommande 

konstruktionselementen vid projektering av byggnadsverk. 

Vidare kontrolleras även synkronisering av information som inte 

bedöms vara obligatorisk men likväl viktig för konstruktionselements 

egenskaper. Följande information kontrolleras kring huruvida de 

synkroniseras korrekt mellan Building Designer och Tekla:  

 Materialkvalitet – konstruktionselementets materialkvalitet 

 Brandklass – konstruktionselementets brandklassning 
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4.     GENOMFÖRANDE 

4.1    Grundinställningar 

I Building Designer såväl som Tekla används modelleringsmiljöer 

anpassade för Sveriges marknad. Med modelleringsmiljöerna medföljer 

konstruktionselement med egenskaper enligt europeisk standardisering. 

För att ISM-synkroniseringar ska kunna upprättas med Tekla installeras 

insticksprogrammet Tekla ISM link. Vid installation av Building 

Designer upprättas en ISM-länk automatiskt. De programversioner som 

används i rapporten är följande: 

 Tekla Structures 21.0 Service Release 6 

 AECOsim Building Designer V8i (SELECTseries 6) Product 

Version 08.11.09.829 

 Structural Synchronizer V8i (SELECTseries 5) Product Version 

08.11.11.50, ISM Version 4.0 

4.2    Tillvägagångssätt 

I följande avsnitt beskrivs genomförandet av utvärderingsprocessen. 

Den delas in i tre delar där olika konstruktionselement testas för 

synkronisering och kontrolleras utifrån utvärderingskriterierna. 

Samtliga tre delar följer arbetsgången som framgår i Figur 4.1. 

 

Figur 4.1 Arbetsgång för synkroniseringsprocessen 

Synkroniseringsprocessen täcker upp samtliga fyra arbetsflöden som 

kan upprättas via ISM, d.v.s. Create ISM repository, New from ISM 

repository, Update ISM repository och Update from ISM repository. 



Examensarbete: INFORMATIONSÖVERFÖRING MELLAN KONSTRUKTIONSPROGRAM 
 

 

12 

 

4.2.1 Utvärdering del 1 – synkronisering av en stålprofil 

I den första delen av utvärderingen kontrolleras kompatibiliteten mellan 

de två konstruktionsprogrammen och att information synkroniseras 

korrekt. Detta undersöks genom att synkronisera en stålbalk. Ett nytt 

projekt skapas i Building Designer där en stålbalk HEA100 väljs. Till 

denna balk väljs ospecificerad stålkvalitet Steel och brandklass EI60. 

Placeringspunkten utgår från balkens mitt i underkant och placeras i 

nollpunkten för x-, y- och z-axel. Balken görs 6 meter lång i positiv 

riktning längs y-axeln. 

Modellen exporteras till en ISM-databas via arbetsflödet Create ISM 

Repository. Bland alternativen för Default Material Grade kan information 

fyllas i angående olika materials kvalitet. För Steel anges här 

Steel_Undefined, vilket är Teklas benämning för ospecificerad 

materialkvalitet för stål. På så sätt kartläggs materialkvaliteten till önskat 

namn vid import av ISM-databasen i Tekla.  

När skapandet av ISM-databasen har färdigställts skapas ett nytt projekt 

i Tekla. ISM-databasen importeras därefter via arbetsflödet New from ISM 

repository, varvid balkens innehållande information kontrolleras. En 

modifiering görs där balken får ny start- och ändpunkt samt ändrad 

längd. ISM-databasen uppdateras därefter via Update ISM repository och 

modifikationerna godkänns i Structural Synchronizer. 

Via arbetsflödet Update from ISM repository importeras modifikationerna 

i Building Designer där de godkänns i Structural Synchronizer. Den 

strukturella informationen kontrolleras för korrekt synkronisering enligt 

utvärderingskriterierna. 

4.2.2 Utvärdering del 2 – synkronisering av fler stålprofiler 

I den andra delen av utvärderingen upprepas samma 

synkroniseringsprocess som i den första. Ytterligare stålprofiler testas 

som är av samma brandklass och materialkvalitet som tidigare. Läget i 

x-, y- och z-plan modifieras såväl som konstruktionselementens 

placeringspunkt i dess tvärsnitt. Samtliga stålprofiler som prövas 

framgår i Tabell 4.1. 
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Tabell 4.1 Stålprofiler som testas för ISM-synkronisering     

  

För de stålprofiler som testas för synkronisering väljs en balkdimension 

utan vidare innebörd för respektive profil. Stålelementens tvärsnitt 

framgår i Figur 4.2. 

 
Figur 4.2 Tvärsnitt för stålelement som synkroniseras 

4.2.3 Utvärdering del 3 – synkronisering av betongelement 

I den tredje delen av utvärderingen testas ISM för synkronisering av de 

betongelement som framgår i Tabell 4.2. Synkroniseringsprocessen görs 

på samma sätt som i de tidigare delarna av utvärderingen. 

Betongelementen består av ospecificerad materialkvalitet, Concrete, och 

brandklassning EI60. Vid export till ISM-databasen anges 

Concrete_Undefined i alternativet för Default Material Grade. 
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Betongelementens start- och ändpunkt varieras såväl som 

placeringspunkt i tvärsnittet.  

Tabell 4.2 Betongelement som testas för ISM-synkronisering 

 

Vid utvärderingen testas även synkronisering av betongelement där dess 

geometri har modifierats. Det ena betongelementet består av en platta 

som byggs på med en kub. Plattan och kuben skapas enligt 

Byggnadstekniska Byråns vedertagna sätt att modellera vilket innebär 

att de i Building Designer hanteras som ett och samma 

konstruktionselement, se Figur 4.3.  

 
Figur 4.3 Modifierad betongplatta med påbyggnad 

Det andra betongelementet består av en platta med en cirkulär 

håltagning där de i Building Designer hanteras som två skilda 

konstruktionselement. 
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5.     RESULTAT 

5.1    Resultat av utvärderingar 

Följande avsnitt redovisar resultaten för de synkroniseringsförsök som 

har gjorts. I de tre delarna av utvärderingen besvaras huruvida ISM 

uppfyller de fastställda kriterierna.  

5.1.1 Resultat för utvärdering 1 

När stålbalken överförs till Tekla kartläggs geometri och start- och 

ändpunkt enligt samma värden som i Building Designer. 

Materialkvalitet synkroniseras till den korrekta benämningen 

Steel_Undefined. Tvärsnittet ändrar namn från HEA200 till WI190-6.5-

10*200, vilket inte är korrekt. Brandklassning synkroniseras inte. Efter 

modifiering och synkronisering tillbaka till Building Designer är 

stålbalkens information enligt utvärderingskriterierna korrekta. 

Resultatet redovisas i tabellform i Bilaga 1. 

5.1.2 Resultat för utvärdering 2 

Resultatet för den andra utvärderingen redovisas i tabellform i Bilaga 1. 

I utvärderingen synkroniserades HSQ-balken korrekt i ISM-databasen 

men vid import i Tekla är den i modellen inte kopplad till dess geometri. 

När balken byts till en HSQ-profil från Teklas profildatabas och 

exporteras till ISM-databasen uppträder den i ISM viewers modell utan 

koppling till dess geometri. Balken kan inte synkroniseras till Building 

Designer p.g.a. begränsningar i programvaran gällande import och 

export av så kallade Custom Sections. I resterande del av avsnittet utesluts 

HSQ-profilen när texten behandlar stålprofiler.  

Av de stålprofiler som testas i den andra utvärderingen synkroniseras 

RHS-, SHS-, plåt- och vinkelstångsprofilen till önskade tvärsnittsnamn. 

Övriga profiler erhåller inkorrekta namn i Tekla. Samtliga profiler med 

undantag för UPE erhåller korrekt geometri och materialkvalitet under 

hela synkroniseringsprocessen. UPE-profilen är i Teklas modell inte 

kopplad till dess geometri och framträder därmed endast som en linje. 

Samtliga profiler får korrekta koordinater vid synkronisering till Tekla. 

Efter modifiering av stålprofilernas läge i Tekla får de profiler som har 

en centrerad placeringspunkt i profilens underkant, mitt och överkant 

korrekta koordinater vid import till Building Designer. Övriga 
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placeringspunkter, d.v.s. de som har vänster- eller högerplacering, får 

inkorrekta koordinater vid synkronisering till Building Designer. 

Undantaget är dock vinkelstången med placeringspunkt i tvärsnittets 

vänstra mitt som får korrekta koordinater vid import till Building 

Designer. Brandklassning kan inte överföras till Tekla för någon av 

stålprofilerna.  

5.1.3 Resultat för utvärdering 3 

Det tredje försökets resultat redovisas i tabellform i Bilaga 2. Plattan med 

modifiering i form av tillägg till dess geometri kan inte exporteras till en 

ISM-databas. Med anledning av detta utelämnas den i resterande 

avsnitts text. 

Den information som överförs korrekt för samtliga betongelement är 

tvärsnittsprofil, geometri och materialkvalitet. Med undantag för 

grundplattan erhåller samtliga betongelement korrekta koordinater i alla 

steg.  Grundplattan, som har placeringspunkten i tvärsnittets överkant, 

får inkorrekta koordinater vid synkronisering till Building Designer. 

Brandklassning går inte att synkronisera till Tekla för något av 

betongelementen. 
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6.     ANALYS 

6.1    Analys av utvärderingar 

I följande avsnitt analyseras resultaten från utvärderingarna. I respektive 

underavsnitt behandlas ett av de fem fastställda utvärderingskriterierna. 

Här diskuteras kring huruvida kriteriet anses vara uppfyllt och hur detta 

påverkar bedömningen av ISM:s användbarhet. Dessutom diskuteras 

vad som möjligen orsakar olika felaktigheter och om de eventuellt kan 

lösas. 

6.1.1 Profilnamn 

Stålprofiler 

Vid synkronisering till Tekla från ISM-databasen får flertalet stålprofiler 

felaktiga namn. T.ex. erhåller samtliga I-profiler inkorrekta namn som 

börjar med WI, vilket är benämningen för amerikanska standardiserade 

I-profiler. Varför detta sker har undersökts och tros bero på en 

kartläggningsfil för Tekla ISM link som vid synkronisering styr 

profilernas namn beroende på information gällande vilken form de har, 

t.ex. I, U eller C. Kartläggningstexten i dokumentet har testats att 

modifieras varvid samtliga profiler erhöll korrekta namn vid import av 

ISM-databasen till Tekla. T.ex. gjordes ett test där en UPE-profil skapad 

i Building Designer vid import till Tekla kartlades till UPE i stället för 

CPARM såsom tidigare försök. Sättet att lösa kartläggningen av 

profilerna är dock inte information som kommer från Teklas utvecklare 

och kan därmed ha konsekvenser som inte har undersökts. Vidare kan 

det även anses rimligt att användaren inte ska behöva ändra en textfil för 

att ISM ska fungera felfritt. Då korrekt kartläggning av profilers namn 

bedöms vara obligatorisk vid ISM-synkronisering anses tekniken inte 

uppfylla kriteriet för stålprofiler. 

Betongelement 

Samtliga betongelement som är möjliga att synkronisera genom hela 

arbetsgången uppfyller kriteriet gällande korrekt överföring av 

profilnamn. Betongplattan med påbyggnad kunde dock inte exporteras 

till ISM-databasen. Då plattan byggs på med kuben omvandlas 

betongelementet i Building Designer från programvarans 
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uppbyggnadsformat Parametric Form till Smart Solid, där det senare 

formatet inte verkar stödjas av ISM. Problemet kan möjligtvis lösas om 

plattan och kuben ritas som två konstruktionselement istället för ett. 

Lösningen kräver dock en medveten ritteknik av konstruktören där 

denne endast använder sig av konstruktionselement av 

uppbyggnadsformatet Parametric Form. Med den modelleringsteknik 

som används för rapporten uppfyller ISM likväl inte 

utvärderingskriteriet gällande korrekt synkronisering av profilnamn för 

betongelement. 

6.1.2 Geometri 

Stålprofiler 

För att en stålbalks geometri ska framträda korrekt vid synkronisering 

till Tekla verkar det vara nödvändigt att stålbalkens profilnamn 

kartläggs till en profil som existerar i Teklas databas. Vidare krävs att 

balkens värden gällande geometri stämmer överens hur geometrin anges 

i det kartlagda tvärsnittet. Som ett exempel kartläggs I-profilerna vid 

import i Tekla till det inkorrekta tvärsnittsnamnet WI. Balken uppträder 

emellertid med korrekt geometri i Tekla eftersom balkens värden för 

dess geometri stämmer överens med hur geometrin för en WI-profil 

anges. Ett exempel där detta synkroniseras fel gäller för UPE-profilen. 

Här kartläggs denna profil vid import till Tekla till tvärsnittsnamnet 

CPARM som inte finns i Teklas profildatabas. Därmed uppträder inte 

balkens geometri i Tekla eftersom dess geometrivärden inte kopplas till 

hur ett specifikt tvärsnitt är uppbyggt. Då kartläggningsfilen 

modifierades så att balken kopplades till UPE i Tekla uppträdde den 

emellertid med korrekt geometri. 

En brist i ISM-tekniken verkar finnas gällande synkronisering av balkar 

som inte är så kallade standardprofiler. Detta tycks vara gällande för den 

svetsade HSQ-balken som i Tekla endast visas som en linje utan koppling 

till dess geometri. Detta kan bero på att inget entydigt standardsätt finns 

för att ange en svetsad balks geometri. Vid undersökning hur HSQ-

balken byggs upp i respektive konstruktionsprogram, verkar Building 

Designer ha ett sätt att ange uppbyggnaden och Tekla ett annat. Därmed 

kopplar inte Teklas profiluppbyggnad till den i Building Designer 

skapade geometrin. Då HSQ-balken byts ut till en HSQ-balk enligt Teklas 
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profildatabas uppträder denna vid export till ISM-databasen endast som 

en linje utan geometri. Det kan bero på att den är angiven på ett sådant 

sätt som ISM inte hanterar.  

Då synkronisering av HSQ-balkar inte kan synkroniseras korrekt anses 

utvärderingskriteriet gällande stålprofilers geometri inte vara uppfylld. 

Därmed anses ISM inte vara användbart ur denna synpunkt. 

Betongelement 

Geometrier för samtliga synkroniseringsbara betongelement överförs 

korrekt till såväl Tekla som Building Designer. Håltagning kan förflyttas 

till Tekla men inte ändras i storlek. Ny håltagning skapad i Tekla kan 

synkroniseras till Building Designer och därmed anses denna funktion 

inte vara ett hinder för att kriteriet ska anses vara uppfyllt.  

Såsom tidigare har behandlats, kan betongplattan med modifiering i 

form av påbyggnad av geometri inte exporteras från Building Designer 

till ISM-databasen. Därmed gäller samma som tidigare, d.v.s. att ISM inte 

anses vara användbart då det inte uppfyller kriteriet gällande korrekt 

synkronisering av geometri för betongelement. 

6.1.3 Koordinater 

Stålprofiler 

Koordinater synkroniseras korrekt från Building Designer till ISM-

databasen, ISM-databasen till Tekla och Tekla till ISM-databasen. Dock 

får flertalet stålprofiler inkorrekt data vid synkronisering från ISM-

databasen till Building Designer. De stålbalkar som erhåller inkorrekt 

data är de som har placeringspunkt till höger och vänster i tvärsnittet. 

Den inkorrekta informationen kan bero på att Building Designer och 

Tekla har olika sätt att bestämma placeringspunkt. I ABD kan man 

bestämma i vilken punkt i profilens tvärsnitt man vill att den ska 

placeras. I Tekla bestämmer man på vilken sida av en centrumlinje man 

vill att balken ska ligga. Någonstans under synkroniseringsgången 

tolkas informationen fel, vilket ger sig till känna då profilen 

synkroniseras till Building Designer. 

En möjlig lösning kan vara att endast använda sig av en centrerad 

placeringspunkt i tvärsnittet, då samtliga profiler med den 
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placeringspunkten erhöll korrekta koordinater under hela 

synkroniseringsprocessen. Problemet kan också lösas genom att i 

Building Designer använda sig av inställningen Mirror. Om 

placeringspunkten ska vara till höger i tvärsnittet, väljs istället vänster 

placering i kombination med Mirror. Balken placeras då till höger i 

tvärsnittet. Då metoden testades erhöll balken korrekta koordinater 

genom hela synkroniseringsprocessen. Att använda inställningen Mirror 

kan dock ha konsekvenser som inte har undersökts. 

Ett rimligt krav att ställa på ISM är att konstruktionselement ska 

överföras korrekt oavsett placeringspunkt i tvärsnittet. Med hänsyn till 

det anses ISM inte uppfylla kriteriet gällande koordinater för stålprofiler. 

Betongelement 

Betongelementens koordinater synkroniseras korrekt i samtliga fall med 

undantag för den tresidiga betongplattan med placeringspunkt i 

överkant. Vid import i Building Designer synkroniseras koordinaterna 

felaktigt. Orsaken till felaktigheten är okänd men problemet kan 

möjligen lösas genom att modellera med placeringspunkten i underkant, 

då denna inställning medförde korrekta koordinater för betongplatta 

med håltagning.  

Samma resonemang gäller dock här som för stålprofilerna, att ett rimligt 

krav är att ISM ska överföra betongelement korrekt oavsett 

placeringspunkt i över- eller underkant. Utifrån den felaktigt 

synkroniserade informationen bedöms ISM inte uppfylla kravet gällande 

korrekt överföring av koordinater för betongelement. 

6.1.4 Materialkvalitet 

När utvärderingskriterierna fastställdes gjordes bedömningen att 

synkronisering av materialkvalitet är av vikt men inte obligatorisk för att 

ISM ska anses vara användbart. Bedömningen bör dock ändras till att 

anses vara obligatorisk eftersom stålplåten och vissa betongelement vid 

synkronisering till Tekla endast kännetecknas vara av ett visst material 

p.g.a. deras information gällande materialkvalitet.  

Med undantag för de konstruktionselement som inte kunde 

synkroniseras genom hela arbetsgången, d.v.s. HSQ-profilen och plattan 

med påbyggnad av dess geometri, överfördes samtliga stål- och 
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betongelements materialkvalitet korrekt. Kriteriet bedöms vara uppfyllt 

för samtliga konstruktionselement med undantag för betongplattan med 

påbyggnad och HSQ-profilen. 

6.1.5 Brandklass 

Information gällande brandklassning kunde inte synkroniseras till Tekla 

för varken stål- eller betongelement. Vid kontroll i ISM-databaserna med 

ISM viewer visade det sig att information gällande brandklassning inte 

är inkluderad. Slutsatsen görs att informationen inte har synkroniserats 

vid export från Building Designer. Då synkronisering av data gällande 

brandklassning inte anses vara obligatoriskt, påverkar resultatet inte 

bedömningen gällande ISM:s användbarhet. 

6.2    Övriga reflektioner 

Resultatet från utvärderingen visar på flertalet felaktigheter i den 

information som synkroniseras mellan Building Designer och Tekla. En 

del av felaktigheterna verkar kunna undvikas om konstruktören 

anpassar sitt sätt att projektera så att information tolkas rätt av ISM.  

T.ex. skulle samtlig information för ett byggnadsverk i betong kunna 

synkroniseras korrekt om två anpassningar görs. Anpassningarna 

innebär att konstruktören i Building Designer undviker betongplattor 

som har uppbyggnadsformatet Smart Solid och placeringspunkt i 

underkant. Anpassningarna kräver dock noggrannhet av konstruktören 

dessutom tillkommer en felkälla. Felkällan uppstår då konstruktören 

modellerar på ett sådant sätt så att ISM tolkar information fel vilket leder 

till felaktigheter i konstruktionsmodellen. Då arbetsflödet kräver 

anpassningar för att uppnå korrekt synkronisering fungerar inte ISM 

optimalt. Efterföljs anpassningarna kan dock en korrekt synkronisering 

uppnås. Därmed skulle ISM också anses vara användbart för 

synkronisering av byggnadsverk i betong. En vägning bör dock göras 

vad anpassningarna i modellerandet innebär i form av arbete mot den 

tid som kan vinnas genom att synkronisera via ISM. 

För byggnadsverk bestående av konstruktionselement av stål anses 

antalet anpassningar som måste göras vara desto fler för att ISM ska tolka 

information korrekt. Stålprofilernas placeringspunkt måste begränsas till 

att vara centrisk i tvärsnittet samt att kartläggningsfilen tillhörande Tekla 

ISM link måste modifieras så att stålprofiler synkroniseras till korrekta 
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namn. Kvarstår gör dock begränsningen i tekniken där HSQ-profiler inte 

synkroniseras korrekt. Detta leder till att de obligatoriska utvärderings-

kriterierna inte uppfylls oavsett anpassningar från konstruktören. 

Gällande felaktig synkronisering av stålprofiler bör en korrekt 

kartläggningsfil utformas för Teklas ISM link. Ansvarig 

produktutvecklare av Structural Synchronizer och ISM på Bentley 

Systems har kontaktats angående de upptäckta felaktigheterna. 

Produktutvecklaren har svarat med att en ny version av Tekla ISM link 

är under utveckling, där Teklas hantering av synkroniserade standard-

profiler såväl som svetsade profiler ska förbättras.
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7.     SLUTSATS OCH REKOMMENDATIONER 

7.1    Slutsats 

Med utgångspunkt i resultatet från utvärderingen sker flertalet 

inkorrekta datasynkroniseringar via ISM. Felaktigheterna förekommer 

hos samtliga obligatoriska utvärderingskriterier och medför att de inte 

godkänns i sin helhet.  

Med ett par anpassningar av konstruktörens modelleringsteknik skulle 

däremot information för byggnadsverk i betong kunna synkroniseras 

korrekt. ISM anses därmed kunna vara användbart för konstruktörer 

inom projektering av byggnadsverk i betong vid synkronisering av 

strukturell data mellan Building Designer och Tekla. 

För att ISM ska kunna vara användbart för konstruktörer inom 

projektering av byggnadsverk innehållande konstruktionselement av 

stål, görs bedömningen att följande måste åtgärdas: 

 Att samtliga stålprofiler synkroniseras till korrekta namn i Tekla 

 Att svetsade profiler såsom HSQ-balkar kan synkroniseras med 

koppling till dess geometri 

 Att koordinater ska synkroniseras korrekt för stålprofiler då 

placeringspunkten väljs till höger och vänster i tvärsnittet 

Dessutom bör följande åtgärdas för att ISM ska fungera felfritt: 

 Att betongplattor av uppbyggnadsformatet Smart Solid i Building 

Designer ska kunna synkroniseras 

 Att koordinater ska synkroniseras korrekt för betongplattor med 

placeringspunkt i överkant 

 Att brandklass kan synkroniseras för konstruktionselement 

7.2    Rekommendation 

Förutsatt att ett par anpassningar görs i modelleringsprocessen i 

Building Designer rekommenderas ISM för användning i 

Byggnadstekniska Byråns verksamhet vid synkronisering av byggnads-

verk i betong mellan Building Designer och Tekla. 
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7.3    Förslag på fortsatta studier 

Följande aspekter kan vara värda att undersöka: 

 Om strukturell information kan synkroniseras mellan Building 

Designer och Tekla på annat sätt än ISM 

 Om arbetsmetoden vid modellering av samma byggnadsverk i 

olika konstruktionsprogram kan effektiviseras på annat sätt som 

inte innebär synkronisering av information 

 Om ISM vid eventuella nya versioner uppfyller i sin helhet de 

utvärderingskriterier som tagits fram för denna rapport 

 

 



Bilaga 1

RESULTAT FÖR UTVÄRDERING AV STÅLPROFILER

Grön text = korrekt data h = höjd

Röd text = inkorrekt data s = livbredd

PP = placeringspunkt t = flänsbredd

b = bredd

d = diameter

BALKTYP: HEA

PP: UNDERKANT, CENTRUM Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn HEA200 WI190-6.5-10*200 WI190-6.5-10*200 HEA200

Geometri, h-s-t-b (mm) 190-6.5-10-200 190-6.5-10-200 190-6.5-10-200 190-6.5-10-200

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60

BALKTYP: HEB

PP: CENTRUM, CENTRUM Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn HEB100 WI100-6-10*100 WI100-6-10*100 HEB100

Geometri, h-s-t-b (mm) 100-6-10-100 100-6-10-100 100-6-10-100 100-6-10-100

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 3000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 3000.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 3000.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 3000.0  Z= 0.0

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60

BALKTYP: HEM

PP: ÖVERKANT, CENTRUM Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn HEM300 WI340-21-39*310 WI340-21-39*310 HEM300

Geometri, h-s-t-b (mm) 340-21-39-310 340-21-39-310 340-21-39-310 340-21-39-310

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 6000  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 6000  Z= 0.0

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60

BALKTYP: IPE

PP: UNDERKANT, HÖGER Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn IPE330 WI330-7.5-11.5*160 WI330-7.5-11.5*160 IPE330

Geometri, h-s-t-b (mm) 330-7.5-11.5-160 330-7.5-11.5-160 330-7.5-11.5-160 330-7.5-11.5-160

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 0.0  Z= 3600.0 X=5840.0  Y=0.0  Z=3600.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 6000.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 4200.0  Z= 3600.0 X=5840.0  Y=4200.0  Z=3600.0

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60

BALKTYP: UPE

PP: CENTRUM, HÖGER Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn UPE180 CPARM180*75*10.5*5.5 CPARM180*75*10.5*5.5 UPE180

Geometri, h-s-t-b (mm) 180-10.5-5.5-75 (Endast linje) (Endast linje) 180-10.5-5.5-75

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 *

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6000  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6000  Z= 0.0 *

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60

* Spegelvänd balk

BALKTYP: RHS

PP: ÖVERKANT, HÖGER Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn VKR100x50x5.0 RHS100*50*5 RHS100*50*5 VKR100x50x5.0

Geometri, h-t-b (mm) 100-5-50 100-5-50 100-5-50 100-5-50

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6050.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6000  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6050  Z= 0.0

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60
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BALKTYP: CHS

PP: CENTRUM, CENTRUM Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn Rör139,7/5,6 PD139.7*5.6  * PD139.7*5.6  * Rör139,7/5,6

Geometri, d-t (mm) 139.7-5.6 139.7-5.6 139.7-5.6 139.7-5.6

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 7200.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 7200.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y=0.0  Z= 2000.0 X= 0.0  Y=0.0  Z= 2000.0 X= 7200.0  Y= 6000.0  Z= 2000.0 X= 7200.0  Y= 6000.0  Z= 2000.0

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60

* Önskat profilnamn: CHS139.7X5.6

BALKTYP: SHS

PP: UNDERKANT, VÄNSTER Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn KKR80x80x5.0 RHS80*80*5  * RHS80*80*5  * KKR80x80x5.0

Geometri, h-t-b (mm) 80-5-80 80-5-80 80-5-80 80-5-80

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 80.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 12000.0  Z= 0.0 X= 80.0  Y= 12000.0  Z= 0.0

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60

* Anses OK då 80*80 är kvadratiskt

BALKTYP: VINKELSTÅNG

PP: CENTRUM, VÄNSTER Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn L100x50x6 L100*50*6 L100*50*6 L100x50x6

Geometri, h-t-b (mm) 100-6-50 100-6-50 100-6-50 100-6-50

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60

BALKTYP: PLÅT

PP: UNDERKANT, VÄNSTER Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn PLS100x4 100*4 100*4 PLS100x4

Geometri, h-b (mm) 4-100 4-100 4-100 4-100

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 5900.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 6000  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 5900  Z= 0.0

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined Steel

Brandklass EI60 - - EI60

BALKTYP: HSQ

PP: CENTRUM, CENTRUM Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn HSQ HSQ * HSQ300*10-15*250-20*300** ***  -

Geometri, h-s-t1-b1-t2-b2 (mm) 300-10-15-250-20-300 (Endast linje) 300-10-15-250-20-300 -

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 -

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 6000  Z= 0.0 -

Materialkvalité Steel Steel_Undefined Steel_Undefined -

Brandklass EI60 - - -

* HSQ-balken byts ut till samma typ som hämtas från Teklas profildatabas

** Synkroniseras till objekt utan koppling till geometri i Structural Synchronizer

*** Building Designer hanterar ej import/export av Custom Sections

marcus.mohlin
Ögonblicksbild



Bilaga 2

RESULTAT FÖR UTVÄRDERING AV BETONGELEMENT

Grön text = korrekt data h = höjd

Röd text = inkorrekt data s = livbredd

PP = PP t = flänsbredd

b = bredd

d = diameter

BALK, REKTANGULÄR (PROFIL)

PP: CENTRUM, CENTRUM Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn BTG400x500 500*400 500*400 BTG400x500

Geometri, h-b (mm) 500-400 500-400 500-400 500-400

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 7000.0  Y= 6000  Z= 0.0

Materialkvalité Concrete Concrete_Undefined Concrete_Undefined Concrete

Brandklass EI60 - - EI60

PELARE, CIRKULÄR (PROFIL)

PP: CENTRUM, CENTRUM Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn D=500 D500 D500 D=500

Geometri, d (mm) 500 500 500 500

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 0.0  Y=0.0  Z= 3000.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z=3000.0 X= 6000.0  Y= 6000.0  Z= 3000.0 X= 6000.0  Y= 6000.0  Z= 3000.0

Materialkvalité Concrete Concrete_Undefined Concrete_Undefined Concrete

Brandklass EI60 - - EI60

PLATTA, TRESIDIG (SETT OVANFRÅN)

PP: ÖVERKANT Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn Grundplatta PL150*2000 PL150*2000 Grundplatta

Geometri, h (mm) 150 150 200 200

Koordinater, kant 1 (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 2000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 2000.0  Z= -200.0

Koordinater, kant 2 (mm) X= 0.0  Y= 2000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 2000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= -200.0

Koordinater, kant 3 (mm) X= 2000.0  Y= 2000.0  Z= 0.0 X= 2000.0  Y= 2000.0  Z= 0.0 X= 3000.0  Y= 6000  Z= 0.0 X= 3000.0  Y= 6000  Z= -200.0

Materialkvalité Concrete Concrete_Undefined Concrete_Undefined Concrete

Brandklass EI60 - - EI60

VÄGG, REKTANGULÄR (PROFIL)

PP: UNDERKANT, HÖGER Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn Vägg PL200*2400  * PL200*2400  * Vägg

Geometri, h-b (mm) 2400-100 2400-100 2400-200 2400-200

Koordinater, startpunkt (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 1000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 1000.0  Z= 0.0

Koordinater, ändpunkt (mm) X= 5000.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 5000.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Materialkvalité Concrete Concrete_Undefined Concrete_Undefined Concrete

Brandklass EI60 - - EI60

* Anses OK då betongelementet är vertikal,

     framgår därav att det är en vägg

PLATTA MED HÅLTAGNING, FYRSIDIG

MED CIRKULÄRT HÅL (SETT OVANFRÅN)

PP: UNDERKANT Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn Grundplatta PL150*4000 PL200*6000 Grundplatta

Geometri platta, h-b (mm) 150-4000 150-4000 200-4000 200-4000

Geometri hål, d (mm) 800 800 1200  * 1200

Koordinater, kant 1 (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0

Koordinater, kant 2 (mm) X= 0.0  Y= 4000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 4000.0  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000  Z= 0.0 X= 0.0  Y= 6000  Z= 0.0

Koordinater, kant 3 (mm) X= 4000.0  Y= 4000.0  Z= 0.0 X= 4000.0  Y= 4000.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 6000.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 6000.0  Z= 0.0

Koordinater, kant 4 (mm) X= 4000.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 4000.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 0.0  Z= 0.0 X= 6000.0  Y= 0.0  Z= 0.0

Koordinater, håltagningscentrum (mm) X= 2000.0  Y= 2000.0  Z= 0.0 X= 2000.0  Y= 2000.0  Z= 0.0 X= 4000.0  Y= 4000  Z= 0.0 X= 4000.0  Y= 4000  Z= 0.0

Materialkvalité Concrete Concrete_Undefined Concrete_Undefined Concrete

Brandklass EI60 - - EI60

* Håltagningens storlek kan ej modifieras, 

   ny håltagning skapas därav i Tekla

B2-1



PLATTA MED MODIFIERING, FYRSIDIG

MED KVADRATISK PÅBYGGNAD  

(SETT OVANFRÅN)

PP: UNDERKANT Building Designer → (synk.) Tekla → (mod.) Tekla → (synk.) Building Designer

Profilnamn Grundplatta * - - -

Geometri, h1-b1-h2-b2 (mm) 150-4000-1000-1000 - - -

Koordinater, kant 1-1 (mm) X= 0.0  Y= 0.0  Z= 0.0 - - -

Koordinater, kant 1-2 (mm) X= 0.0  Y= 4000.0  Z= 0.0 - - -

Koordinater, kant 1-3 (mm) X= 4000.0  Y= 4000.0  Z= 0.0 - - -

Koordinater, kant 1-4 (mm) X= 4000.0  Y= 0.0  Z= 0.0 - - -

Koordinater, kant 2-1 (mm) X= 500.0  Y= 500.0  Z= 150.0 - - -

Koordinater, kant 2-2 (mm) X= 500.0  Y= 1500.0  Z= 150.0 - - -

Koordinater, kant 2-3 (mm) X= 1500.0  Y= 1500.0  Z= 150.0 - - -

Koordinater, kant 2-4 (mm) X= 1500.0  Y= 500.0  Z= 150.0 - - -

Materialkvalité Concrete - - -

Brandklass EI60 - - -

*  Kan ej exporteras från Building Designer till ISM-databasen

marcus.mohlin
Ögonblicksbild
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