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In order to create a complete BIM-model of a whole project, it is common that
several programs and software-suites are used. It is beneficial if the models produced
in these programs are compatible with each other, in order to improve the
effectiveness of the construction process as a whole. If a model created in one
program has to be altered in order to be compatible with another the result is excess
work.
Designers, utilizing Civil 3D, more often than not have to alter constructions which
are to be part of a surface-model. This creates a situation where the construction has
to be modelled twice as Civil 3D cannot use the original model. The purpose of this
essay is to research the problems pertaining to surface creation in Civil 3D and the
consequences they have for designers.
To better understand the process of surface creation of an object containing vertical
parts a practical study of the subject has been carried out in Civil 3D. A simple
construction was created in Revit and imported to Civil 3D as to create a surface of
the highest parts of the construction.
The methods used by designers working in Civil 3D were researched as a qualitative
study by means of surveys and interviews. The result of the study makes it clear that
the respondents are dependent on models from different fields involved in the same
project. As the models do not automatically adapt to the software used by the
designers in question a considerable amount of manual reconstruction of models are
needed. Fundamentally, the issue is two-fold. Firstly, designers depend upon 3D
models and objects created by others. Secondly, Civil 3D cannot render vertical
surfaces or overhangs while creating surfaces. Knowledge about the way Civil 3D
works and utilizing methods avoiding future problems before they occur has the
potential to improve workflow. Sufficient communication between parties involved
also results in a more effective process.
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Examinator: Caroline Öhman Mägi
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SAMMANFATTNING
Idag används vanligtvis flera olika program för att skapa ett helt
byggprojekt som en BIM-modell för ett helt byggprojekt. Det är därför
önskvärt att modellerna fungerar bra ihop för en effektiv byggprocess.
Om en modell skapad i ett program måste göras om i ett annat leder det
till extra arbete.
Projektörer som arbetar i Civil 3D får ofta omarbeta konstruktioner som
ska ingå i ytmodeller. Detta leder till dubbelarbete när en modell skapat
i ett program inte kan utnyttjas i ett annat. Syftet med det här
examensarbetet är att undersöka det problem som uppstår i Civil 3D vid
modellering av ytor och hur det påverkar projektörer.
För att förstå processen vid ytmodellering av ett objekt innehållande
vertikala delar har en praktisk modellering genomförts i Civil 3D. En
enklare konstruktion skapad i Revit importerades till Civil 3D för att
sedan bygga en ytmodell av konstruktionens överdelar.
Genom en kvalitativ studie i form av enkäter och intervjuer undersöks
projektörernas arbete i Civil 3D. I resultatet av studien framkom att
respondenterna ofta är beroende av andra discipliners underlag. Då
underlaget inte automatiskt anpassar sig i Civil 3D krävs det mycket
manuellt omarbete av underlaget innan projektörerna kan fortsätta med
sitt arbete. Problemet är i grund och botten tvådelat, för det första är
projektörer beroende av modeller från andra program, för det andra så
kan inte Civil 3D skapa vertikala eller överhängande ytor vid
ytmodellering. Genom kunskap kring hur Civil 3D fungerar och hur
problemen i förväg bör hanteras leder till bättre arbetsflöde. En god
kommunikation mellan inblandade parter leder till ett effektivare arbete.

Nyckelord: Civil 3D, interoperabilitet, BIM, surface, terrängmodell
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1. INLEDNING
Under denna första del kommer en bakgrundsbeskrivning av
problematiken samt rapportens syfte och mål.

1.1 Bakgrundsbeskrivning
Idag är det allt vanligare att projekt i byggbranschen projekteras och
visualiseras med byggnadsinformationsmodeller, även kallade BIMmodeller, då det ofta är ett krav från beställarna.
På grund av att flera olika program används för att skapa olika BIMmodeller är det önskvärt att modellerna fungerar bra ihop. Bristen på
interoperabilitet, förmåga hos system att kommunicera med varandra,
leder i dessa fall till mycket extra arbete. Uppstår det problem när
programmen inte är helt kompatibla kan det innebära att en modell som
är skapad i ett program måste göras om i ett annat. Att återskapa en
redan färdig modell innebär extraarbete och ökad risk för att modellen
inte stämmer överens med verkligenheten.
Ett exempel på ett sådant problem finns mellan programmen Revit och
Civil 3D. Som det ser ut idag läggs mycket tid på dubbelarbete eftersom
modellerna inte är omedelbart överförbara mellan programmen.
Problemet förvärras ytterligare av att projektörerna är beroende av
varandras modeller för att kunna fortsätta med sitt arbete. Det mest
uppenbara kompabilitetsproblemet mellan dessa två program uppstår
när projektör A, som arbetar i Revit, skickar en 3D-modell till projektör
B, som arbetar i Civil 3D. Innan projektör B kan genomföra sitt arbete
måste modellen ritas om manuellt i Civil 3D, vilket är oerhört
tidskrävande.
På grund av detta läggs mycket tid på manuell hantering vilket kostar
pengar och riskerar att hela projekteringsprocessen fördröjs. Dessutom
kan kvaliteten på den slutliga modellen påverkas på grund av att det
finns brister i samordningen mellan modellerna.
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1.2 Syfte
Examensarbetets syfte är att undersöka problematikens storlek och hur
det påverkar arbetsflödet för projektörer som arbetar i Civil 3D. D.v.s.
vid vilka tillfällen stöter projektörerna på problemet och vad innebär det
för dem i sitt arbete. Projektörers åsikter och erfarenheter har därför
samlats in genom kvalitativ metod.

1.3 Mål
Målet med examensarbetet är att identifiera problematiken vid
modellering av ytor i Civil 3D och att undersöka vilka möjliga lösningar
det finns för att effektivisera arbetsflödet.

1.4 Frågeställningar
Följande frågeställningar kommer att besvaras i rapporten:




Vilka fördelar och nackdelar finns det med Civil 3D?
Vad beror kompabilitetsproblemet på och hur ser det ut?
Hur påverkar problemet arbetsflödet?

1.5 Avgränsningar
Rapporten har avgränsats till att endast undersöka hur Civil 3D bygger
upp ytor och problem kring det. De frågor som ställs i den kvalitativa
studien har därför utformats för att besvara just det. En annan
avgränsning är att det endast genomförs en praktisk undersökning med
DWG-export av en modell från Revit in till Civil 3D, vilket är det fall som
är vanligast vid utbyte av modeller mellan dessa program. Denna
undersökning genomförs för att visualisera kompabilitetsproblemet som
projektörerna i fråga berörs av.

1.6 Företagsprofil
Detta arbete har utförts i samarbete med Structor i Uppsala. Structor
består av flera fristående specialistbolag, där varje bolag har mellan 5-30
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medarbetare. Bolaget befinner sig på 28 orter i Sverige. På företaget
arbetar alla medarbetare som konsulter och ansvarar för olika uppdrag.
Structor Uppsala AB arbetar inom väg, trafik, mark, spår, VA och
geoteknik.
”Structor har blivit ett av Sveriges ledande kunskapsföretag inom planering,
projektering och genomförande av investeringar i bygg-, industri- och
infrastrukturprojekt[1]”
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2. METOD
Under detta kapitel beskrivs de metoder som använts vid framställandet
av rapporten.

2.1 Arbetsgång
Eftersom Civil 3D endast introducerats i utbildningen var det
nödvändigt med en mindre grundkurs i programmet. Handbok och
programvara fanns att tillgå på Structors kontor. Med hjälp av
handledaren avgränsades kurshandboken till de kapitel som berörde
ytmodellering.
Under examensarbetets gång har ingen relevant litteratur som berör
problem mellan Revit och Civil 3D vid ytmodellering hittats. Därför
genomfördes en fallstudie för att djupare förstå problemet vid
ytmodellering i Civil 3D.
Det har också genomförts en kvalitativ studie bestående av enkätfrågor
med kompletterande intervjuer. Denna gjordes med projektörer och med
en mjukvaruutvecklare som dagligen har kontakt med frågor som berör
Civil 3D. Autodesk som är skapare av Civil 3D och Revit kontaktades
flera gånger för att inhämta deras synvinkel på problematiken med
modellöverföringar, detta gav dock inte några resultat.

2.1.1 Litteraturstudie
Genom litteraturstudie undersöks begreppet BIM, vad det står för och
fördelarna med det. Med hjälp av handböcker och elektroniska källor
presenteras de programvaror som berörs i examensarbetet.

2.1.2 Fallstudie i Civil 3D
För att delvis besvara en av frågeställningarna i rapporten ”Vad beror
kompabilitetsproblemet på och hur ser det ut?” genomfördes en fallstudie av
problemet. Vad är ett fall? Att definiera vad som utgör ett fall kan vara
svårt. ”Det enskilda fallet pekar ofta mot större sammanhang: poängen med att
beskriva ett fall är ofta att illustrera ett mer allmänt förekommande fenomen”
[2]. Syftet med undersökningen var att förstå och visualisera
problematiken vid ytmodellering av objekt med vertikala delar. Detta för
att ge en bild av hur problemet yttrar sig rent grafiskt. Dessutom ska

5

Examensarbete: YTMODELLERING I CIVIL 3D

fallstudien stegvis redovisa hur ett bland flera tillvägagångsätt för att
hantera problemet kan se ut. Det finns naturligtvis andra fall mellan
andra programvaror, modeller och överföringsmetoder. I detta specifika
fall undersöktes ytmodellering i Civil 3D av en enklare konstruktion
exporterad i DWG-format från Revit. Fallstudien redovisas under kapitel
4.

2.1.3 Enkät och intervju
För att inhämta olika perspektiv på kompabilitetsproblem vid
modellering i Civil 3D utfördes en kvalitativ studie i form av enkäter
kompletterade med intervjufrågor. Den kvalitativa studien undersöker
en persons upplevelser och intresserar sig för innebörder och meningar
snarare än för statistiskt verifierbara samband [2]. Vid valet av
respondenter användes ett strategiskt urval som baseras på specifik
erfarenhet och kunskap [2]. Frågorna riktades till personer som arbetar
med programmet i sitt yrke.
Personal på Structors kontor i Uppsala kontaktades i syfte att undersöka
vilka problem de stött på i sitt arbete med Civil 3D. För att säkerställa att
de potentiella respondenterna hade erfarenhet om programmet och det
problem som skulle undersökas presenterades studiens bakgrund, se
Bilaga 1. Därefter fick de välja att delta i studien.
En enkät skapades för att inhämta projektörernas erfarenheter och
åsikter. Vanligtvis förknippas en enkät med fasta frågor och svar, men en
enkät kan också innehålla frågor med öppna svarsalternativ [3]. Frågorna
som ställdes till respondenterna utformades semistrukturerade d.v.s.
frågorna gav utrymme till personliga erfarenheter och egen tolkning [3].
Anledningen till att författaren valde att genomföra semistrukturerade
intervjuer var att det gav utrymme för respondenten att utveckla sitt svar
och kunna ställa följdfrågor. Den strukturerade delen av intervjuerna
innebar att författaren från början kunde styra frågorna i detalj medan
den öppna aspekten gav möjlighet att fördjupa de individuella
säregenheterna i erfarenheterna hos de svarande.
För att genomföra studien på ett effektivt sätt skickades enkätfrågor över
per mail där respondenterna kunde besvara dem när de hade tid.
Enkäten låg till grund för den kvalitativa studien som sedan
kompletterades med intervjufrågor. Detta ledde till att författaren efter

6

Kap. 2 Metod

mottagandet av svaren kunde gå genom dem och välja ut de områden
som var särskilt intressanta eller behövde förtydligas. De frågor som
ställdes till respondenterna är sammanställda i Bilaga 2.
Syftet med enkäterna och intervjuerna var att identifiera de problem som
projektörer upplever vid modellering av en yta i Civil 3D men även att
ta reda på andra relaterade erfarenheter. För att få ytterligare ett
perspektiv utfördes dessutom en intervju med en person som arbetar
med support och utbildning i programmet. Denna intervju inriktade sig
på hur programmet fungerar och vad personen i fråga har för upplevelse
kring problematiken med att skapa ytor i Civil 3D, se Bilaga 3.
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3. TEORETISK BAKGRUND
3.1 BIM
BIM
kan
utläsas
som
byggnadsinformationsmodell
eller
byggnadsinformationsmodellering. Autodesk, vilka är en av världens
största utvecklare av CAD-program, definierar BIM som ”en process som
handlar om att skapa och använda en intelligent 3D-modell för att informera och
förmedla projektbeslut” [5].

3.1.1 BIM-modellen
BIM-modellen är en objektbaserad, virtuell modell med datainformation.
Ett helt byggprojekt kan byggas upp i en sådan modell, vilken kan
innehålla allt från mark till VVS samt själva byggnaden.

3.1.2 Samgranskning
Vanligtvis är många aktörer involverade för att skapa denna modell och
även flera olika program används för att ta fram BIM-modeller. Eftersom
typen av arbeten och komponenter till projektet de olika aktörerna är
ansvariga för skiljer sig åt, kan de sällan använda ett och samma program
för att skapa sina BIM-modeller. Under byggprocessen måste dessa
modeller granskas mot varandra för att i tidigt skede undvika
kollisioner. Vid förändringar under denna tid måste alla inblandade
aktörer därför uppdatera och modifiera sina modeller så att de är
korrekta.

3.1.3 Fördelar med BIM-modeller
Genom att arbeta med BIM-modeller kan många fel upptäckas i tidigt
skede vilket leder till färre misstag i produktionen. Man kan i tidigt
identifiera problem och planera hur arbetet på plats ska genomföras.
Tillgången till all denna information om ett projekt innan det byggs
genererar lägre kostnader för alla inblandade parter. På förhand kan b.la.
allt behov av material beräknas och riskbedömningar utredas. Resultatet
av en fulländad BIM-modell leder till lägre kostnader för kvalitetsfel,
slöseri och byggfel [4].
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3.1.4 Informationsförluster
På grund av bristande kommunikationsförmåga mellan programvaror
leder det till informationsförluster för inblandade discipliner i
byggprocessen. BIM beskrivs också som en arbetsmetod med syfte att
minimera informationsglappen [4].

3.2 Programvaror
Under denna del beskrivs
examensarbetets gång.

de

program

som

berörs

under

3.2.1 Revit
Revit är ett modelleringsprogram för byggnader skapat av Autodesk där
användarna kan visualisera och dokumentera modeller. Programmet
erbjuder funktioner för att skapa byggnader, konstruktioner, ventilation
el och VVS [6].

3.2.2 AutoCAD Civil 3D
Civil 3D är en del av AutoCAD som är inriktat mot väg- och
anläggningskonstruktion. Programmet används för att b.la. skapa
analyser och modeller av mark, väg, vatten och infrastruktur. I Civil 3D
skapas dynamiska kopplingar mellan objekt vilket innebär att
konstruktionsändringar uppdateras automatiskt.

3.2.3 Naviate
Naviate är ett tilläggsprogram skapat av företaget Symetri som
underlättar arbetet i Civil 3D och andra produkter från Autodesk.
Tilläggsprogrammet vägleder och förenklar arbetet i programmet genom
paletter med svenska namn och förklaringar. Naviate har anpassade
paletter till olika arbetsområden t.ex. mark, VA och väg, som följer en
logisk arbetsföljd för respektive område.

3.3 TIN Surface
En yta, också kallat terrängmodell eller surface i Civil 3D, byggs
vanligtvis upp via triangulering och kallas då Triangulated Irregular
Network (TIN) surface. I programmet skapas TIN-linjer mellan punkter
vilka befinner sig närmast varandra. Tillsammans bildar dessa en
triangel med en kontinuerlig yta. Alla trianglar i ytan bildar tillsammans
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ett triangelnätvärk [7]. Ytan kan visualiseras på olika sätt med hjälp av
en stil, s.k. Surface Style. Med hjälp av stilen kan modellen visas som
trianglar, rutnät, nivåkurvor, färgade ytor m.m.
För att bygga upp en yta kan följande indata användas:






Punkter i punktgrupper
Punkter i koordinatfiler
Brytlinjer (polylines)
Nivåkurvor (polylines)
AutoCAD lines, points, texts, 3D-faces m.m [8]

3.3.1 Boundaries
Med hjälp av slutna polylines, boundaries, kan områden avgränsas i en
ytmodell, där möjligheten finns att bl.a. dölja eller framhäva inramade
området från ytan.

3.3.2 Breaklines
Breaklines, också kallat brytlinjer på svenska, påverkar hur triangulering
av en yta blir. Då en linje i en yta definieras som en breakline tvingas ytan
att triangulera längs den.

3.3.3 Differensmodell
En differensmodell beskriver nivåskillnaden mellan två ytor i Civil 3D. I
en sådan modell kan bl.a. volymberäkning och höjddifferenser tas fram.
Vanligtvis utförs dessa beräkningar mellan projekterad mark och
befintligmark. Se figur 3.1 för illustration. Genom att göra beräkningar

Figur 3.1 Illustration differensmodell i sektion
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på schakt- och fyllmassor i ett projekt leder det till att i förväg kunna
planera för att nyttja de jordmassor som finns.

3.3.4 Begränsningar med TIN surface
Vid skapandet av en TIN-yta kan bara varje enskild x- och y-koordinat
ha en gemensam z-koordinat. Detta innebär att inga vertikala ytor eller
överhäng kan skapas [8]. En annan begränsning är att ytan byggs upp av
trianglar, vilket gör kurvor till ett problem. För att en TIN-yta ska följa
en kurva måste den approximeras med raka linjesegment.

3.4 Interoperabilitet och BIM
Interoperabilitet är förmågan hos olika system att fungera och kunna
kommunicera med varandra. World Economic Forum publicerade en
artikel [9] vilken säger att byggbranschen är i behov av full
interoperabilitet mellan mjukvaror. Teknologin behöver utvecklas för att
lösa problematiken för mjukvaror att fungera tillsammans.
Autodesk stöder det ledande filformatet IFC, International Foundation
Classes, som är ett neutralt filformat skapat av buildingSMART
International [10]. Filformatet är skapat för att underlätta
modellöverföring
mellan
olika
programvaror
d.v.s.
ökad
interoperabilitet. BuildingSmart är en global intresseorganisation vars
mål är att minska fragmenteringen i användning av olika filformat. Det
pågår utvecklingsarbeten i olika delar av världen för att få fram
standarder för informationsskapande och informationsutbyte, vilket är
nödvändigt för arbetsflödet mellan programvarorna [4].
Ett av de mest använda och kända filformaten är DWG. Det är ett
standardfilformat för AutoCAD-produkter som också stöds av många
andra CAD-program, b.la. Revit. Filformatet ägs och utvecklas av
företaget Autodesk [11].
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4. Fallstudie i Civil 3D
En fallstudie har gjorts för att visa problematiken vid skapandet av en
yta längs en konstruktion. Vanligtvis görs denna typ av modellering då
en konstruktion befinner sig under mark och beräkningar av jordfyllnad
är intressant. Nedan redovisas problemet som uppstår då en yta ska
skapas efter en konstruktion. Modellen är uppritad i Revit och
exporterad som polymesh i DWG-format in till Civil 3D.

4.1 Exportering av modell från Revit till Civil 3D
Vid exportering av DWG i Revit finns valmöjligheten att ställa in om
modellen ska exporteras som polymesh och ASIC solid. Skillnaden i Civil
vid importeringen blir hur modellen uppträder i form av sammansatta
ytor eller linjer, se Tabell 4.1. Exporteras modellen med inställningen
polymesh uppträder den som 3D Faces medan ASIC solid som lines. Se
figur 4.1 & 4.2.

Figur 4.1 3D Face

Figur 4.2 Line

Tabell 4.1 Exportering av DWG från Revit till Civil 3d

Revit export

Civil 3D import

polymesh

3D Face

ASIC solid

lines
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4.2 Modell i Revit
Målet är att skapa en yta i Civil 3D som följer konstruktionens översta
delar.

Figur 4.3 3D-vy av konstruktion i Revit

En konstruktion bestående av väggar och bjälklag ritades upp i Revit, se
figur 4.3. Konstruktionen exporterades ut som polymesh i DWG-format.

4.3 Skapa en yta av 3D Face
I nästa steg ska en yta definieras av överkanterna på konstruktionen.

Figur 4.4 Importerat objekt i Civil 3D
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I Civil 3D uppträder objektet som Polyface Mesh, se figur 4.4. Genom att
markera objektet och skriva kommandot explode konverteras objektet till
3D Faces, se figur 4.5. 3D Faces är ett av flera indata som en yta kan
definieras av.

Figur 4.5 Objekt konverterat till 3D Face

Nästa steg är skapa en yta av dessa 3D faces. Detta kan göras genom att
skapa en ny yta under fliken Surfaces sedan välj create surface. I fönstret
som öppnas väljs type till TIN surface, style till Trianglar punkter och gräns
och ytan namnges till ”ÖK konstruktion”.
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Figur 4.6 Fönster för Create Surface

För att bygga upp ytan måste den definieras av indata, i detta fall 3D
faces. Under Definition och sedan Drawing Objects, enligt figur 4.7, läggs
dessa tre 3D faces in.

Figur 4.7 Drawing Objects
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4.4 Yta definierad av 3D faces

Figur 4.8 Felaktig triangulering

Resultatet av att lägga in alla 3D faces i samma yta synliggörs i figur 4.8.
Konstruktionen har rensats från undre delar för att lättare se hur
trianguleringen av ytan går till. Den ljusgröna trianguleringen
representerar den skapta ytan. Meningen är att ytan ska följa
konstruktionen, vilket den inte gör nu.
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4.5 Korrekt uppbyggnad av ytan
Nedan presenteras ett exempel på tillvägagångsätt för att ytan ska
triangulera längs konstruktionen.

Figur 4.8 Under fliken Surfaces skapas tre nya ytor, Yta 1, Yta 2 & Yta 3

I nästa steg raderas indata till ÖK konstruktion och tre nya ytor skapas,
Yta 1, Yta 2 och Yta 3, enligt figur 4.8. Varje enskild 3D face definierar var
sin yta vilket synliggörs i figur 4.9. Här har endast de tre 3D face:n som
är av intresse behållits.

Figur 4.9 Enskilda ytor

Därefter läggs dessa ihop för att bilda en yta. I ytan ÖK konstruktion
under Definition  Edits  Paste Surface läggs yta 1 till 3 in.
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Figur 4.10 Operation Type, Yta 3  Yta 1

Resultatet av de tre sammanlagda ytorna ses i figur 4.10 och 4.11. Det
som påverkar hur ytan byggs upp är bland annat ordningen på de tre
inlagda ytorna. I Surface Propeties under Operation Type kan ordningen
av de tre inlagda ytorna justeras vilket leder till att ytan ÖK konstruktion
byggs upp på olika sätt. Enligt figur 4.10 byggs ytan upp av ordningen
yta 3, sedan adderas yta 2 och yta 1 medan i figur 4.11 är ordningen
omvänd.

Figur 4.11 Operation Type Yta 1  Yta 3
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För att skapa en yta som följer konstruktionen måste de tre enskilda
ytorna modifieras. Yta 1, 2 och 3 överlappar varandra men genom att
lägga till breaklines och boundaries kan ytorna avgränsas. Detta görs
genom att gå in på varje enskild 3D face och lägga till nödvändiga linjer
för att begränsa ytan.

Figur 4.12 Breakline och boundary

Yta 1 avgränsas med en breakline, denna linje befinner sig 1 mm från
kanten av Yta 2. Denna breakline gör att Yta 1 triangulerar mot den. Detta
leder till att de nya trianglarna som skapas till höger om breakline kan
raderas från definitionen av ytan. Detta genomförs för att ytorna 1 och 2
inte ska överlappa varandra.
I Yta 2 läggs en boundary till som gör att det inramade området inte
skapas i Yta 2. Detta område motsvarar Yta 3 men med en offset som är
1 mm större. På samma sätt här för att inga ytor ska överlappa varandra.

Figur 4.13 Korrekt modellering av ytan
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Efter denna manuella bearbetning fås en yta som följer konstruktionen. I
figur 4.13 visualiseras resultatet av ytan. Det som uppträder som
vertikala ytor är inte helt vertikala, eftersom vid modifieringen av indatat
skapades mellanrum på 1 mm där ytorna överlappade. Det leder till att
en sned yta kan skapas.

4.5 Fler ytor mer arbete
Nedan redovisas en mer komplex ytmodell eftersom den byggs upp av
fler ytor på olika nivåer. Projekteringen är utförd av en anställd på
Structor Uppsala AB.

Figur 4.14 Schacktplan

Schacktplanen, figur 4.14, är ett exempel på då flera ytor ska bilda en
gemensam yta. Området byggs upp av flera olika ytbeläggningar bl.a.
plantering och plattytor med olika djup. De olika delytorna har olika
överbyggnadstjocklek. För att göra beräkning av massor m.m. behöver
en modell skapas som redovisar schaktdjup. Eftersom linjer inte får
överlappa vid sammanfogning av enskilda ytor var projektören tvungen
att skapa små mellanrum mellan varje enskild ytbeläggning. Det färgade
området visar schaktdjup. En 3D-vy av ytan redovisas i figur 4.15.
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Figur 4.15 3D-vy över ytan
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5. RESULTAT
Detta kapitel presenterar svaren från intervjuerna. Projektörerna arbetar
på Structor i Uppsala.

5.1 Intervju med projektörer

Tabell 5.1 Översikt över intervjuer med projektörer

Respondent

Arbetstitel

Erfarenhet av Civil 3D

A

Uppdragsledare, projektör
väg/mark/VA

8 år

B

Projektör VA

2 år

C

Projektör mark och väg

3 år

5.1.1 Fördelar i Civil 3D jämfört med andra program
De tillfrågade personerna fick beskriva vilka fördelar de såg med Civil
3D jämfört med andra program. Detta för att skapa en förståelse för
varför programmet används trots eventuella brister och
kompabilitetsproblem. Frågorna som har ställts i intervjuerna är inte
enbart begränsade till kompabilitetsproblem utan tillåter något bredare
svar från respondenterna. Detta i syfte att på ett enklare sätt förstå både
deras specifika arbetsflöde vad gäller deras användning av Civil 3D men
också för att skapa en bättre bild av hur programmet på ett mer generellt
sätt används i praktiken. Samtliga respondenter har betydande
erfarenhet av programmet men använder det på olika vis i sitt arbete.
Därmed framhåller de olika fördelar vilka nedan redovisas, jämförs och
sammanfattas.

5. 1.2 Positiva erfarenheter
De positiva erfarenheter respondenterna hade av Civil 3D var främst
strikt tekniska, men även andra aspekter framfördes. Författaren har valt
att först redovisa de positiva erfarenheter av rent teknisk karaktär
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respondenterna hade för att sedan kort redogöra för svar av annan
karaktär. Trots att examensarbetet i första hand berör
kompabilitetsproblem är även andra aspekter av BIM-modellering
intressant för att förstå arbetsflödet och de avvägningar som är
avgörande för en projektör vid val av arbetsmetod och programval.

5.1.3 Tekniska fördelar
Något som respondent C framhåller som positivt är möjligheten att göra
modelljusteringar. Vid justering av modeller byggda av korridorer och
allignments i Civil 3D är det enligt uppgift långt enklare att i efterhand
justera modellen jämfört med andra program. Detta är något som enligt
respondent C underlättar arbetet på ett betydande sätt och sparar
samtliga parter både tid och pengar. Respondent C beskrev inte i detalj
vad det rent tekniskt är som underlättar vid själva justeringsarbetet.
Respondent B framhöll att Civil 3D jämfört med andra program har
väldigt dynamiska kopplingar mellan 3D-objekt och TIN-ytor. Vad som
främst påverkar respondent B:s arbete är att Civil 3D innehåller kraftfulla
verktyg för att sammanföra avancerade ledningssystem och TIN-ytor.
Enligt respondent B är det exempelvis enkelt att införa regler för
brunnars höjder och ledningars lutning. Jämfört med andra program
sparas mycket tid i just denna del av arbetet. Respondent B ville även
understryka den tekniska fördelen med att Civil 3D bygger på
AutoCAD. Detta gör enligt respondent B modelleringen väldigt skalbar
och flexibel. Projektören kan skapa allt från små enkla 2D-objekt till
fullskaliga modeller innehållandes flera mil ledningsmodeller.
Även respondent A framhöll styrkorna i Civil 3D vid justeringar i
efterhand. Enligt respondent A undviks betydande manuell bearbetning
av modellerna vid justeringar genom att modellerna i Civil 3D är
parametriskt styrda och som respondent A själv beskriver det ”levande
eller smarta”. I den praktiska användningen av programmet innebär
detta att modellen på ett dynamiskt vis anpassar sig efter en enskild
parameters justering eller förändring. Vid exempelvis en ändring av
markhöjd påverkas berörda sektioner och profiler. På så vis slipper
projektören manuellt genomföra erforderliga justeringar på dessa.
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5.1.4 Övriga fördelar
Förutom rent modelleringstekniska aspekter berörde respondent C samt
respondent B några övriga fördelar med att använda Civil 3D.
Enligt respondent C är det i Civil 3D relativt enkelt att ta fram modeller
för maskinstyrning utifrån de modeller som redan skapats. Detta berör i
sig inte uppbyggnaden av själva modellen men funktionen är oerhört
uppskattad av projektörens beställare och förbättrar arbetsflödet för
projektet i sin helhet.
Respondent C ser förbättringen av användarvänlighet mellan Civil 3D
2013 och 2017 som ett gott exempel på den höga utvecklingstakten och
utvecklarnas hänsyn till branschens behov.
Respondent B ser programmet med beaktande av tillgängliga tillägg och
plugins som relativt komplett. Detta minskar enligt respondent B i sin
tur behovet av övriga programstöd, samt viss problematik vad gäller
inkompabilitet.

5.1.5 Modelleringsproblematik
Vad gäller modelleringsproblematik i Civil 3D svarade respondent A att
det krävs flera steg för att ta fram volymberäkningar mellan flera
modeller. I programmet kan en differensberäkning endast ske mellan två
ytor.
Andra problem respondent B stöter på i Civil 3D var felaktig
triangulering av exempelvis kantstenar och murkrön, särskilt i närhet av
vertikala eller nästan vertikala ytor. I dessa situationer vänder
programmet ofta en sida fel på triangeln vilket resulterar i felaktiga
höjder i modellen. I värsta fall kan ytan inte skapas alls eftersom linjer
eller punkter ligger på varandra eller kolliderar på annat sätt. Dessa
situationer leder också ofta till att programmet kraschar.
Enligt respondent C är mycket av modelleringsproblematiken i Civil 3D
sådant som är en följd av att Civil 3D bygger på AutoCAD. Detta innebär
att programmet ursprungligen är utvecklat för ritning i 2D, vilket leder
till modelleringstekniska begränsningar när en arbetar i 3D. En av dessa
begränsningar är att ytor inte kan hantera vertikala eller överlappande
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ytor. Detta visar sig enligt respondent C exempelvis i projekt med jobb
ovan bjälklag eller när det är områden som behöver mycket samordning.

5.1.6 Kompabilitetsproblem
Respondent A upplevde en rad olika kompabilitetsproblem i sitt arbete
med Civil 3D. De mest störande för arbetsflödet ansåg respondent A vara
inmätningsfiler av befintlig mark och anläggningar.
Respondent A påpekade att kompabilitetsproblematik finns mellan Civil
3D och andra produkter från Autodesk, bland dessa Revit. Civil 3D har
sedan 2016 års utgåva stöd för import och export av filer i IFC-format.
Respondent A menar dock att det fortfarande är omständligt att
exportera 3D-objekt från Civil 3D till IFC. Detta orsakar vad Respondent
A erfarit ytterligare kompabilitetsproblem vid förflyttning av modeller
mellan olika program.
Respondent C menar vidare att det inte finns något enkelt sätt att ta
konstruktionsmodellen och lägga in som en yta i sin civilmodell så att
den fungerar på ett korrekt sätt. Man behöver göra detta för att utföra
beräkning av t.ex. schakt/fyll till mängdförteckningar eller för att kunna
redovisa i vilka områden man har en viss mäktighet av jord för t.ex.
trädplantering.
Respondent B tog också upp problematiken med att det inte finns något
smidigt sätt att nyttja en modell från Revit vid skapandet av ytor i Civil
3D. Det krävs alltid manuellt arbete och korrigeringar av modellen från
Revit innan det går att skapa en yta av den i Civil 3D.

5.1.7 Påverkan i arbetsflödet
På frågan hur kompabilitetsproblemen mellan Revit och Civil 3D
påverkar arbetsflödet svarade respondent A att problemen är kända och
innebär oerhörda störningar i arbetsflödet. Liknande problem finns
mellan Archicad och Civil 3D. Respondent A svarade att hen undviker
att importera byggnadsmodeller till Civil 3D så långt det är möjligt.
I respondent B:s arbete vid skapandet av ytor måste flertalet underlag
från andra discipliner bearbetas i Civil 3D. De konstruktörsunderlag
respondent B mottar är ofta skapade i Revit. Samtliga av dessa underlag
kräver manuell bearbetning och granskning på grund av inkompabilitet
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mellan Revit och Civil 3D. Återigen är det enligt respondent B Civil 3D:s
oförmåga att hantera vertikala ytor som är det enskilt största problemet.
Även respondent C upplever att import från Revit innebär omfattande
manuell bearbetning av modellen för att göra den kompatibel med Civil
3D.
Respondent C arbetar för närvarande med ett projekt som har en
komplex anläggning under en marköverbyggnad. För att kunna se var
man får plats med ledningar och andra strukturer var ovansidan av
bjälklaget tvunget att modelleras för hela anläggningen i Civil 3D. Detta
är ett arbete som tar väldigt mycket tid och vid varje förändring av
bjälklaget måste dessutom modellen i Civil 3D justeras manuellt. I detta
enskilda projekt löstes problemet delvis genom att beställaren lät
utveckla ett script som tillät respondent C att enbart importera överytor,
utan underliggande strukturer, från Revit. Detta script har enligt
respondent C sparat beställaren många debiterade timmar från
projektören. Det ovan beskrivna problemet med överlappande och
vertikala ytor kvarstod givetvis men löstes manuellt genom att rita en
linje längs varje vertikal yta för att sedan flytta denna 1 mm i sidled.
Respondent C uppskattar att arbetet med denna delvis redan bearbetade
fil från Revit tog i anspråk mer än 400 arbetstimmar. Därefter
genomfördes enligt respondent C ett flertal ändringar vilka ledde till än
mer manuell bearbetning av modellen.
Respondent C understryker vikten av god kommunikation mellan de
inblandade i projektet. Kompabilitetsproblemen mellan Revit och Civil
3D gör informationsdelning än mer viktigt. Respondent C informerar på
förhand övriga i projektgruppen om att det tar tid att föra in en
konstruktionsmodell i Civil 3D och att detta inte görs innan
konstruktionsmodellen är helt färdig och inte längre kommer att
förändras. Respondent C uppger dessutom att det händer att ändringar
görs i konstruktionen utan att det meddelas markprojektören på
erforderligt sätt.

5.2 Intervju med mjukvaruutvecklare
Den intervjuade personen på Symetri har en bakgrund som
byggnadsingenjör och har arbetat som ledningsprojektör i sex år. Idag
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jobbar personen på Symetri med utbildning, support och utveckling av
tilläggsprogram till Civil 3D men har även erfarenhet av Revit.
”Symetri hjälper företag inom bygg, fastighet och tillverkande industri att
optimera sina arbetsflöden, hantera sina fastighetsdata, förenkla
datahanteringen och förbättra kvaliteten genom hela projektets livscykel.” [12]
Symetri gör tilläggsprogrammet Naviate som är till för att underlätta
kommunikationen mellan konsulter och programvaror.

5.2.1 Vertikala ytor i Civil 3D
Varför ytmodeller i Civil 3D inte kan innehålla vertikala delar anser
respondenten vara en svår fråga. Däremot påpekar hen att det kan bero
på att Civil 3D i grunden bygger på AutoCAD som är över 30 år
gammalt. AutoCAD är ett program som från början är byggt för att
hantera linjer i en 2D-miljö. Respondenten påstår att det inte på något
sätt är byggt för att hantera de komplexa 3D-modeller som ändå byggs
upp i Civil 3D.
Respondenten är tveksam till att problemet med vertikala ytor i Civil 3D
kommer att lösas på ett stabilt sätt så länge programmet bygger på
AutoCAD-plattformen.

5.2.2 Filutbyte mellan Revit och Civil 3D
Utbytet mellan Revit och Civil 3D har förbättrats i de senare versionerna
av programmen. I 2016-versionen av Civil 3D finns det möjlighet att
exportera till IFC-format, vilket är bra för Revit att hantera förklarar
respondenten.
IFC-export från Revit blir 3D-objekt i Civil 3D men det är svårt att
hantera den typen av objekt. Det bästa för Civil 3D vore om Revit kunde
exportera till LandXML vilket är ett bra format för Civil 3D, dock är
filformatet inte kompatibelt med Revit idag.
Revit kan exportera till DWG, men då blir det sällan riktiga 3D-objekt.
Revit kan också exportera till ADSK-format vilket är Autodesks helt egna
format. I det formatet följer en del information in till Civil 3D men det
blir inte objekt som Civil 3D kan hantera i profiler och sektioner.
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5.2.3 Flera parter berörs
Respondenten möts av flera företag som stöter på problem med att
överföra information från en programvara till en annan. Idag är det
vanligast att arbetsflödet mellan programvarorna oftast sker med DWGformat och sedan manuellt arbete i den överförda modellen till Civil 3D.
På frågan om det finns någon standardiserad lösning svarar
respondenten att det inte finns för infrastruktursidan. Inte
standardlösningar som används över flera företag. Det finns många
projektörer som säkert är väldigt duktiga på export och kommunikation
– men de har vanligtvis sina egna lösningar som ofta är helt unika.
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6. ANALYS & DISKUSSION

6.1 Fördelar och nackdelar med Civil 3D
Sammanfattningsvis kan konstateras att respondenterna ser hanteringen
av koppling mellan TIN-ytor och övriga objekt som styrkor hos Civil 3D.
Enligt respondenterna ligger Civil 3D i framkant när det kommer till
modellering av bl.a. TIN-ytor och markhöjdsättning och att alternativen
inte är lika interaktiva.
De nackdelar som respondenterna kommenterar berör Civil 3D:s
problem med vertikala ytor. Två av respondenterna påpekar att det kan
bero på att Civil 3D i grunden bygger på AutoCAD vilket är skapat för
en 2D-miljö.

6.2 Kompabilitetsproblem
För att en modell från Revit ska bli kompatibel i Civil 3D krävs det att
modellen manuellt omarbetas i Civil 3D. Detta visualiseras i kap. 4 där
manuellt arbete i flera steg måste genomföras för att framställa en korrekt
ytmodell. Om konstruktionsmodellen ändras innebär det en ny manuell
korrigering av ytmodellen.
Respondent C berättade om den komplexa anläggning hen arbetat med
och hur det i detta fall delvis effektiviserades med hjälp av ett script. Det
sparade flera arbetstimmar för projektören. Att det lönar sig för
beställaren att betala för utvecklingen av ett särskilt script för ett enskilt
projekt visar på problemets omfattning. Detta skulle kunna tyda på att
beställare har börjat uppmärksamma kompabilitetsproblemen mellan
Revit och Civil 3D. Att lösningen kommer från beställaren istället för
mjukvaruutvecklarna själva bör kunna anses som förvånansvärt men
talar också för att problemen är omfattande. Ur ett beställarperspektiv är
det därmed rimligt att stå för kostnaden att låta utveckla en plugin eller
ett script för att istället slippa stora kostnader för manuell redigering av
modeller hos projektören. I det fall respondent C beskrev kvarstod
problemet med överlappande och vertikala ytor som manuellt behövde
redigeras. Som framgår ovan i kap. 3.3.4 är detta ett problem som är långt
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svårare att åtgärda genom ett script då det rör de fundamentala
egenskaperna hos programmet i fråga.
Eftersom modeller inte är direkt överförbara och kan nyttjas leder det till
omarbete. Programvarorna ”talar inte samma språk” och för att det ska
fungera betyder att en modellering gjord i ett program måste efterbildas,
d.v.s. manuellt ”tolkas” i ett annat. Att inte kunna nyttja en redan färdig
modell kan påverka kvalitén på modellerna då det leder till en ökad risk
för misstag. Detta problem syns antagligen inte förrän ute i
produktionen.
För att en BIM-modell ska bli fullständig krävs det interoperabilitet
mellan programvaror.

6.3 Arbetsflödet
Precis som respondent C beskriver är det viktigt med god
kommunikation mellan inblandade i ett projekt. På grund av
kompabilitetsproblem mellan Revit och Civil 3D måste hela tiden
markprojektörer som använder sig av Civil 3D informeras vid nya
ändringar. Eftersom omarbetning av en konstruktionsmodell från Revit
till Civil 3D kräver mycket manuellt arbete är det viktigt att modellen
inte förs över innan den är komplett. Trots detta händer det att ändringar
av konstruktionen sker. Här är ett tydligt exempel på hur
kompabilitetsproblemen stör arbetsflödet och projekteringsarbetet.
Istället för att så snart som möjligt börja med markplanering i Civil 3D
dröjer denna och förlänger tiden för hela projektet. Om Revitmodellen
kunde föras över tidigt och sedan automatiskt anpassade sig i Civil 3D
hade markprojektörer kunnat påbörja sitt arbete tidigare och vara mer
involverade i byggnadsprocessen. Ett tydligt exempel på där
informationsglappen mellan programvarorna blir ett hinder, d.v.s.
arbetsmetoden BIM som beskrivs i kap 3.1.4 brister i denna del.
Då respondent C understryker att hen är väldigt tydlig med att informera
övriga inblandade om bristerna i mjukvaran saknas det antagligen
kunskap om kompabilitetsproblemen hos de som inte använder Civil 3D
i sin del av projektet. Att varje ändring av konstruktionen i Revit kräver
åtskilliga timmars manuell bearbetning i Civil 3D minskar dessutom
flexibiliteten i projektet avsevärt. Arbetsflödet är avgörande för ett
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projekts ekonomiska effektivitet. De kompabilitetsproblem som beskrivs
ovan har potential att påverka arbetsflödet i ett projekt på ett inte
obetydligt sätt. Arbetsflödet påverkas på så vis att en beställare kan vara
tvungen att göra avvägningen mellan en förändring i konstruktionen
som skulle vara positiv för projektets utgång, mot att samma ändring
riskerar innebära hundratals timmars redigering av modellen hos
projektören. Detta är givetvis något beställaren får betala för och något
som ökar antalet arbetade timmar och därmed den totala kostnaden för
projektet.

6.4 Kommunikation
Då mycket information mellan programvaror inte kan nyttjas helt är det
viktigt att förstå problemen som uppstår på grund av det. IFC-formatet
som ska underlätta utbytet av information mellan programvaror verkar
ännu inte fungera på önskat sätt vilket respondenterna bekräftar. På
grund av att interoperabiliteten inte är fullt utvecklad är det viktigt med
god kommunikation mellan de inblandade disciplinerna i ett projekt.
Detta för att minska informationsförluster i tidigt skede som kan leda till
fel i produktionen. Det är viktigt att kommunicera om förändringar i
projekt med berörda parter men också att känna till konsekvenserna vid
nya ändringar. Med en förståelse om olika programvarors begränsningar
kan projektörer i tidigt skede planera för arbetsflödet och hur man bör
gå tillväga för en effektiv projektering. Genom att förstå styrkor och
svagheter i programvaror och filformat kan misstag och onödigt arbete
undvikas.
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7. SLUTSATS
Problemet är i grund och botten tvådelat, för det första är projektörer
beroende av modeller från andra program, för det andra kan inte Civil
3D skapa vertikala eller överhängande ytor vid ytmodellering. Objekt
innehållande vertikala delar måste manuellt omarbetas. Däremot kan
steg i modelleringen underlättas om inblandade parter kommunicerar
om vilka delar av en modell som är intressant och vilket filformat som är
mest lämpligt. I slutändan behövs fungerande interoperabilitet mellan
programmen, vilket även påpekas i kapitel 3.4. Informationen måste vara
anpassningsbart och fungerande för respektive program.
Det finns ändå möjlighet till effektivare arbetsflöden idag. Det som krävs
är kunskaps- och informationsutbyten mellan parterna. Det kräver att
projektörer är medvetna om problemen dessa ställs inför och hur
arbetsflödet ser ut. På detta vis kan problem förutses och undvikas.

7.1 Rekommendationer till programutvecklare
Idag är överföringen inte optimal mellan Civil 3D och andra program.
En modell importerad från ett annat program in i Civil 3D måste ofta
manuellt omarbetas för att fungera på önskat sätt. En liten investering i
ett pluginprogram kan spara mycket tid för projektörer. Flera steg vid
modellering kan effektiviseras vilket leder till att projekteringen blir
snabbare. Script eller tilläggsprogram kan spara många arbetstimmar för
projektörer vilket leder till en effektivare projektering.

7.2 Vidare studier
En kvantitativ studie skulle kunna undersöka kostnaden på grund av
brist på interoperabilitet mellan programvaror. Vidare studier skulle
också kunna undersöka hur Revit arbetar vid importering av modeller
från Civil 3D.
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Bilaga 1
Bakgrund till undersökning

Bakgrunden till denna undersökning handlar om att utreda arbetsflödet
i Civil 3D när ett annat 3D-objekt från t.ex. Revit ska integreras i en
terrängmodell.
Vid skapandet av en TIN-yta kan bara varje enskild x- och y-koordinat
ha en gemensam z-koordinat. Detta innebär att inga vertikala ytor eller
överhäng kan skapas. Detta blir ett problem när en konstruktion med
vertikala ytor ska ingå i en terrängmodell. För att terrängmodellen ska
följa konstruktionen måste projektören gå in i konstruktionsmodellen för
att manuellt ändra och lägga till linjer.

B1.1
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Bilaga 2
Frågor riktade till projektör:
Företag/Person:
Berätta gärna lite om din bakgrund och vad du gör idag (företag,
arbetstitel, utbildning)
- Vilka CAD-program arbetar du med?
- Hur lång erfarenhet har du av Civil 3D?
Civil 3D:
-

- Till vilka områden och i hur stor grad använder du Civil 3D?
- Vilka fördelar finns det jämfört med andra program?
- Positiva erfarenheter?
- Negativa erfarenheter?
Extraarbete/problem:
Vilka problem har du stött på vid terrängmodellering?
Är du beroende av andra företags modeller för att kunna utföra
ditt arbete?
o Om ja, upplever du någon form av extraarbete?
o Vad innebär det här för ditt företag?
o Vad gör du för att minimera extraarbete?
- Upplever du någon form av extraarbete då en byggnad ska
integreras i en terrängmodell?
o Vad beror problemet på?
- Om du har exempel på något projekt som inneburit extraarbete på
grund av kompabilitetsproblem berätta gärna.
o Om ja, hur ser arbetsmomentet i Civil 3D ut i sådana fall? (
T.ex. Hur modellen hanterats, filformat)
o Hur mycket extra tid läggs på att modifiera om
konstruktionsmodellen? (timmar eller procent)
o Hur påverkar detta problem projekteringsprocessen?
o Arbetar du på samma sätt då liknande problem uppstår?
Ytmodellering:
-

-

B2.1

Vilka kunskaper har du kring hur Civil 3D:s uppbyggnad av ytor
fungerar? (hur ytan väljer att triangulera)

-

Finns det något i Civil 3D som begränsar er vid modellering?
Hur arbetar ni för att effektivisera modellprocessen?
Vilka lösningar önskar du i framtiden, hur kan man utveckla Civil
3D?
Övriga kommentarer eller andra viktiga synpunkter kring
problemet

B2.2
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Bilaga 3
Frågor riktade till mjukvaruutvecklare:
Person:
-

Berätta gärna lite om din bakgrund och vad du gör idag (företag,
arbetstitel, utbildning)
Hur lång erfarenhet har du av Civil 3D och Revit?

Företag:
-

Berätta gärna lite grundläggande om ditt företag och dess
visioner.
Hur arbetar ni vid utveckling av programvaror?
Hur arbetar ni för att effektivisera arbetsflöden mellan olika
programvaror?

Civil 3D:
-

Varför kan inte terrängmodeller i Civil 3D innehålla vertikala
ytor?
Vad är det som påverkar hur en TIN-yta byggs upp? (Hur den
väljer att triangulera en yta)
Varför kan inte en differansmodell innehålla mer än två ytor?
Hur ser utvecklingen ut? Civil kan inte hantera vertikala ytor
medan Revit kan.
Vilka sätt kan man arbeta på för att hantera detta problem?

Exportering/filformat:
-

Vilka typer av exporter förenklar arbetet mellan Revit och Civil
3D?
Vilka möjligheter finns det i Revit att exportera ytor?

Övrigt:
-

-

B3.1

Upplever du att det finns andra företag som upplever samma
problem?
o Om ja, hur löser de problemet?
Finns det en standardiserad lösning?

