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Förord 
Detta examensarbete, omfattande 7,5 högskolepoäng, har under våren 2012 genomförts i 
uppdrag för och tillsammans med Lindbäcks Bygg AB. Rapporten ingår som avslutande 
moment i min utbildning Samhällsbyggnad med inriktning samhällsplanering. 

Tack till Helena Johnsson, anställd vid Lindbäcks Bygg AB samt lärare vid Luleå Tekniska 
Universitet, för ditt stöd och vägledning under projektets gång. Tack även till Peter Holmgren, 
anställd vid Lindbäcks Bygg AB, för din hjälp när frågor och funderingar uppstått.  

Slutligen ett stort tack till min familj och framförallt till min flickvän Sara som stöttat mig 
genom hela min studietid.  

 

Luleå Tekniska Universitet 

Juni 2012 

 

Mattias Korpela  
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Sammanfattning 
 

Nivå: Grundläggande nivå 

Termin/år: VT 2012 

Handledare: Helena Johnsson 

Nyckelord: CAD, metodik, annotation, effektivisering, template. 

Som en avslutande del i utbildningen ”Samhällsbyggnad - samhällsplanering” vid Luleå 
tekniska universitet skall ett examensarbete genomföras. Då ett flertal kurser innefattande CAD 
under utbildningens gång genomförts samt i och med ett stort eget intresse av detsamma kändes 
det för mig naturligt att genomföra ett examensarbete i någon mening omfattande konstruktion i 
CAD. 

Detta examensarbete har genomförts i uppdrag för Lindbäcks Bygg AB i syfte att förbättra den 
i dagsläget något ineffektiva arbetsmetodik som vid framtagning av ritningar används. 
Huvudmålet med arbetet har varit att ta fram en manual över ett alternativt, förhoppningsvis 
bättre, tillvägagångssätt i den arbetsgång som projektörerna utför. Det verktyg som främst 
använts för att skapa metodiken är ”annotation scaling”, ett verktyg vilket syftar till att koppla 
modell till ritning genom skalfaktorer. Med hjälp av detta verktyg kan förutbestämda 
ritningsvyer kopplas till skalor, skalor som är kopplade till den modell som ritas. En metodik 
vilken i förlängningen, med rätt nyttjandesätt, bör leda till effektivare projektering samt ett 
bättre och tydligare arbetssätt. 

Den manual vilken konstruerats samt den information som framtagits behandlar programvaran 
AutoCAD Architecture 2008. 
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Begreppsförklaring 
Nedan förklaras viktiga begrepp vilka återfinns i denna rapport. 

• CAD – Computer Aided Design, datorbaserad konstruktion och design. 
• Ritning i 2D – Tvådimensionell ritning, omfattande de två dimensionerna höjd (y) och 

bredd (x). 
• Ritning i 3D – Tredimensionell ritning, omfattande de tre dimensionerna höjd(y), bredd 

(x) och djup (z). 
• Lager – Beskriver ett objekts egenskaper. Används för att i AutoCAD särskilja objekt 

från varandra. 
• Template – En fil, omfattande förutbestämda inställningar, vilken fungerar likt en mall i 

CAD. 
• Verktyg – Begreppet verktyg omfattas av de funktioner vilka återfinns i programvaran 

AutoCAD. 
• Viewport – Vyport som placeras på ritningen för presentation av modell. 
• Modell – Det objekt vilken en ritning utgår från. 
• Ritning – Presenterar den modell vilken ritats, ofta i flera olika vyer. 
• Annotation scaling – Verktyg som möjliggör en skalenlig koppling mellan modell och 

ritningens vyporter. 
• Linjetyp – Typ av linje ett lager innefattas av, exempelvis heldragen, streckad, 

streckprickad etc. (Hansson, Karlsson & Pärletun, 2010). 
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1 Inledning 
Under detta avsnitt presenteras rapportens bakgrund, syfte och frågeställningar, mål, 
avgränsningar samt verksamheten Lindbäcks Bygg AB. 

 

1.1 Bakgrund 
Att använda ritningar och planer i syfte att underlätta konstruktions- och byggnadsarbetet visar 
tidigare forskning tog sin början redan för 4000 år sedan i Egypten och dåtidens Mesopotamien. 
Forskning visar att människan redan då upptäckt de mångsidiga fördelarna med att undersöka 
och granska tänkta objekt med hjälp av ritningar och planer innan själva framtagningen av det 
fysiska byggnads- och konstruktionsverket tar sin början. Ett sätt att arbeta vilket med tidens 
gång stärkts och utvecklats till ett idag framgångsrikt tillvägagångsätt (Nationalencyklopedin - 
ritning, 2012). 
 
På 1960-talet kom den allra första ritning och konstruktion med hjälp av datorstöd att utvecklas, 
en metod vilken fick namnet Computer Aided Design, CAD. Ett namn vilket direkt översatt står 
för datorbaserad design, det vill säga att digitalt och tekniskt skapa ritningar. Till en början stod 
främst de allra största företagen inom konstruktion och arkitektur som användare av CAD, med 
tiden har användandet dock stadigt ökat och spridits. CAD är idag ett vanligt förekommande 
verktyg bland många projektörer inom flertalet skilda professioner runt om i hela världen. 
Fördelarna med CAD anses många, längre krävs inte den mängd av verktyg, extrema fokus och 
precision för att ta fram en skalenlig ritning jämfört med längre tillbaka i tiden 
(Nationalencyklopedin – datorstödd-konstruktion, 2012).  
  
Fram till idag har flertalet program för datorbaserad konstruktion och design utvecklats, många 
med snarlika funktioner, vissa mer komplexa än andra. Naturligt förekommer nyare och mer 
utvecklade funktioner inom de senare, uppdaterade versionerna av programvarorna. CAD är en 
metod vilken omfattas av ständig utveckling, en metod vilken kräver att arbetande inom 
programmet ständigt utvecklas även de och står öppna för nya verktyg och nya metoder.  
 
Lindbäcks Bygg AB är ett företag vilket arbetar med konstruktion av industriellt byggande i trä 
med stöd i AutoCAD Architecture 2008. Företaget har i dagsläget ett behov och intresse av en 
förbättrad metodik vid framställning av ritning. Arbetet idag präglas i flertalet fall av 
tidsineffektiva metoder var upprepningar avlöser varandra, faktorer vilka med rätta kunskaper 
kan elimineras. Tidigare studier visar att det så kallade modellritandet allt mer närmar sig BIM, 
det vill säga en metod var samtliga faktorer vid konstruktion av exempelvis en byggnad ritas 
inom samma modell. I en modell där allt ifrån VVS:are till arkitekter arbetar i samma modell. 
CAD-projektörer vid Lindbäcks Bygg AB saknar i dagsläget kunskaper för en förbättrad 
metodik vid sammakoppling av modell och ritning. Av den anledningen önskar Lindbäcks 
Bygg AB kunskap för en förbättring av den metodik man i dagsläget använder sig av, för att 
efterfölja den utveckling som inom området föreligger. Mitt eget intresse för konstruktion i 
CAD samt för effektivisering inom området gör att jag valt att genomföra detta examensarbete i 
uppdrag för Lindbäcks Bygg AB. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna rapport är att utveckla och effektivisera det arbete omfattande framtagning av 
ritningar vilka CAD-projektörer anställda vid Lindbäcks Bygg AB genomför. Det genom 
konstruktion av tydliga instruktioner i en eller flera alternativa CAD-metodiker, i detta fall 
genom framtagning av en manual för tillvägagångssätt av koppling mellan ritning och modell 
samt via förslag över hur dessa funktioner kan implementeras i företagets template (mall). 

 

1.3 Frågeställningar 
För att nå syftet med denna rapport har jag tillsammans med Helena Johnsson vid Lindbäcks 
Bygg AB utformat följande frågeställningar: 

- Vilka möjligheter till förbättring av metodiken vid framtagande av CAD-ritningar vid 
Lindbäcks bygg AB finns? 

- Hur fungerar dessa alternativa metoder?  
- Vad kan man utvinna genom att förändra den metodik företagets projektörer i dagsläget 

använder sig av?  
 
 

1.4 Mål 
Målet med denna rapport är att tillägna de projektörer som idag arbetar med AutoCAD 
Architecture 2008 vid Lindbäcks Bygg AB hjälpmedel för en effektivisering av arbetet vid 
framtagning av ritningar. En effektivisering vilken kan tänkas generera fler antalet ritningar per 
tidsperiod, alternativt minska möjlig stress bland CAD-projektörerna.  

 

1.5 Avgränsning 
Rapportens avgränsningar har i samråd med handledare Helena Johnsson framtagits. Rapporten 
avgränsas till företaget Lindbäcks Bygg AB, till CAD-programmet AutoCAD Architecture 
2008 samt till ritningar framtagna i 2D. Detta för att arbetet inte ska bli allt för stort och hålla 
sig inom den tidsram jag har till förfogande. 

 

1.6 Verksamheten 
För en bakgrund samt för en inblick i företaget Lindbäcks Bygg AB följer nedan information 
kring verksamheten.  

Det lokala familjeföretaget Lindbäcks Bygg AB grundades år 1924 i Piteå, Norrbotten och ägs 
än idag av tredje och fjärde generationens ”Lindbäckare”. De är i dagsläget en ledande aktör på 
marknaden inom industriellt byggande i trä omfattande modern teknik, många anställda samt 
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kunder i hela Norden. Huvudsakligt marknadsområde är dock Norrland och Mälardalen 
(Lindbäcks, 2012). 

Själva beskriver de verksamheten likt följande: 

”Vi är ett drivet företag med bygg och förvaltning under samma tak som satsar 
delar av vår omsättning på forskning och utveckling för att kunna erbjuda attraktiv 
kunskap, spetskompetens och teknik i framkant. Vi tycker att det är viktigt att sikta 

framåt” – Lindbäcks Bygg AB 

Företaget bygger flerbostadshus på en totalentreprenad i 2-6 våningar med ett 
industriellt byggsystem i trä. Produktområdet omfattas av allt ifrån 
studentlägenheter, hyreslägenheter, bostadsrätter, seniorboende 55+, 
trygghetsboende, äldreboende samt hotell. Själva produktionen äger rum i en 17400 
kvm stor fabrik i Piteå varifrån de sedan transporteras vidare för montage och 
färdigställande (Lindbäcks, 2012). 

Företagets omsättning var år 2010 404 Mkr och antalet anställda 147 stycken 
(Lindbäcks, 2012). 
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2 Metod  
För att nå syftet med denna uppsats valde jag att inledningsvis under en längre tidsperiod 
installera och bekanta mig med det program vilket detta examensarbete utgår ifrån, det vill säga 
AutoCAD Architecture 2008. Detta för att under det fortsatta arbetet, genom nyförvärvad 
kunskap över kortkommandon och andra funktioner, undvika komplikationer. 
 
Utöver arbete i programvaran har jag även tilltagit information kring ämnet CAD via Internet 
samt via litteraturstudier. Jag valde att till en början allmänt läsa kring datorbaserad design för 
en grundläggande översikt över programmets funktioner och möjligheter. När väl den 
översiktliga bilden tydliggjorts valde jag att mer ingående läsa kring de faktorer vilka denna 
rapport syftar till att undersöka, det vill säga kopplingen mellan modell och ritning.  
 
Urvalet av litteratur i ämnet CAD fann jag, vid Luleå Tekniska Universitets bibliotek, något 
bristfälligt. Flertalet av de böcker jag tagit del av har varit inaktuella eller helt enkelt inte varit 
specifikt skrivna för den programvara jag använt mig av. Av den anledningen har stora delar av 
innehållet i detta examensarbete hämtats ifrån Internet. Främst har användarguider för 
programvaran fungerat som informationskälla, men också bloggar och diverse foruminlägg i 
ämnet har gett mig ytterligare synvinklar över alternativa arbetssätt i AutoCAD. 
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3 Resultat  
I detta avsnitt presenteras resultatet av den alternativa CAD-metodik som framtagits. 

 

3.1 Alternativ CAD-metodik  
För en effektivisering av arbete och process vid framställning av ritning har en alternativ 
metodik framtagits. En metodik omfattande verktyget ”annotation scaling”, för ett effektivt, 
klart och tydligt tillvägagångssätt som ger användaren möjligheten att anpassa objekt 
(textobjekt, osv) till viss skala i presentationsritningen. Detta för att inte behöva skapa ett nytt 
objekt för varje vy objektet ska synas i. Nedan, via framtagen manual, presenteras 
tillvägagångssätt för användning av ”annotation scaling”. 

 

3.2 Manual för tillämpning av ”annotation scaling” 
Denna manual syftar till att bringa överblick över hur verktyget ”annotation scaling” kan 
användas samt till att bringa kunskap för hur objekt blir annotative, det vill säga 
tillämpningsbara för ”annotation scaling”. Inledningsvis beskrivs grunderna för att komma 
igång, därefter instruktioner för hur verktyget annotation scale fungerar. 

1 – Till att börja med öppnar vi programmet och skapar ett nytt dokument/projekt genom att 
trycka på ”New…” 
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2 – Välj den template (underlagsmall) du vill använda. 

 

3 – Nedan visas en översiktsvy över modelläget utan någon utritad modell/objekt. 
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4 – Nedan visas ritningsläge utan modell/objekt. 

 

5 – För att kunna använda annotation-scale verktyget på ett korrekt sätt krävs att man skapar ett 
par olika viewports bestående av olika skalfaktorer. För att skapa en ny viewport går du via 
view  viewports och väljer där vilken typ av viewport du vill importera.  
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6 – För att importera en enkel rektangulär viewport väljer du ”Single” och ”OK” (Finns som 
synes möjlighet att direkt importera flera viewports samtidigt). Markera sedan ut var du vill ha 
din viewport. 

 

7 – Utsatt viewport inom de blå markeringarna. 
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8 – Skalsättning av viewport. Dubbelklicka i viewporten. Den är nu aktiv och du kan nu göra 
korrigeringar kopplade till enbart den viewporten. Vi kommer här att skapa en koppling till en 
specifik skala med hjälp av annotation scale. Vi sätter skalan på 1:10. Viktigt att du sätter 
viewport-scale och annotation scale på samma skala. Nere till höger finns detta verktyg. 

 

Om ”Show annotation for all scales” är avaktiverad se då till att aktivera den. Se bild nedan. Är 
denna inte aktiverad, det vill säga att lampan inte är gul, kommer ej heller presentationen i de 
olika viewportsen bli skalenliga. 
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9 – Vid inplacering av flera viewports kan det se ut som följer. Här är den viewport som 
befinner sig uppe till höger aktiv. 

 

10 – Modellritning. För att tydliggöra hur verktyget annotation scale fungerar ska vi nu skapa 
en enklare modell för att illustrera tillvägagångssättet.  
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11 – Nedan syns modellen i fyra olika skalor/viewports. 

 

12 – Vi lägger nu in en måttsättning för att visa på hur verktyget fungerar. Välj 
måttsättningsverktyget och markera det avstånd du vill måttsätta.

 

13 – När måttet är utsatt, markera måttet och gå i properties (till höger) till Annotative. Står det 
Yes så är annotative-verktyget aktivt. Gå sedan vidare med att markera Annotation scale under 
Annotative. Klicka på de tre punkterna till höger om den befintliga skalan. Annotation Object 
Scale dyker nu upp, vilket ger dig möjlighet till att lägga till de skalor du vill att måttet ska 
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anpassa sig till. Välj de skalor du vill använda och tryck sedan ”OK”. 

 

 

 

14 – Vilken storlek man vill ha på texten i presentationsläget kan variera. Därför kan det vara 
bra att veta var man ändrar detta. Markera måttsättningen (vilket tar dig till dess properties) och 
skrolla ner till ”Text”. Här kan du nu välja vilka egenskaper du vill ha på den text som kommer 
presenteras på din ritning. Textens storlek var något liten och vi väljer därför att förstora den 
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genom ”Text height”. 

 

15 – Vi tar nu en titt på ritningsvyn och kan här se att samtliga vyer har samma storlek på 
måttsättningen.
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16 – Nedan har ytterligare ett mått lagts till. 

 

 

3.3 Linetypescale – ytterligare koppling med hjälp av ”Annotation scaling” 
Annotationsverktyget kan användas till fler objekt än bara måttsättning/textobjekt. Verktyget 
kan exempelvis även användas i syfte att presentera streckade linjer med likadant utseende i 
samtliga viewports. Nedan följer en kortare manual som visar hur man går tillväga för att lösa 
detta problem. 
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1 – Inled med att skapa ett streck eller detalj bestående av streckade linjer.

 

2 – Välj den linjetyp du vill använda (ex. CENTER). 

,3 
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3 – Rita ut objektet i modellrymden. Är objektet helstreckat så gå in i properties  
linetypescale och ändra värdet antingen till ett större eller också mindre värde för att tydliggöra 
att det är en streckad linje. När du är nöjd gå vidare.

 

4 – Gå in i ritningsläget (där vi redan har färdiga viewports, om inte se föregående manual för 
tillvägagångssätt). Som synes har linjerna/objektet anpassat sig till viewportarnas skalor. 
Linjerna kommer nu alltså att se likadana ut i samtliga vyer på ritningen. 

 

TIPS – Förändras inte linjernas skalor direkt så prova att ändra linetype scale för att ”aktivera” 
skalorna, alternativt skriv in kommandot ”REGEN” för att uppdatera ritningen. 
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3.4 Verktyget “Annotation scale” 
Verktyget ”annotation scale” är en funktion vilken för första gången introducerades i AutoCAD 
Architecture 2008, det vill säga i den programvara som i detta arbete använts. Verktyget vilket 
syftar till skalsättning av ”annotations”, de objekt i en ritning som inte är en modell eller 
geometri, skapar en skalbaserad koppling mellan modell och ritning/ritningsvyer. Denna 
koppling skapar en möjlighet till att presentera annoteringen i samma storlek/höjd i ritningens 
samtliga viewports oberoende av vilken skala viewporten är kopplad till (Prakoso, 2009).  

”Annotation scaling” kan användas för följande objekt:  

- Anteckningar och etiketter  
- Tabeller 
- Mått och toleranser 
- Skraffering (Hatch)  
- Bildtexter  
- Block (AutoCad User Documentation, 2010).  

De objekt vilka normalt används för annotation har en egenskap kallad annotative. Med hjälp 
av denna funktion kan du automatisera ”skalkopplingen” mellan modell och ritningsvyer av de 
annotativa objekten. Du kopplar objektet till den/de skalor du vill att objektet ska vara synliga i 
och anpassar sedan din ritning med vyporter innehållande olika skalsättningsegenskaper. 
Annotativa skalan och vyportsskalan skall vara den samma i samtliga vyporter (AutoCad User 
Documentation, 2010).  

 

3.5 Template (prototypritning/mall) 
En förståelse för koppling mellan modell och ritning med hjälp av ett annotationsverktyg skapar 
en grundförutsättning för ett effektivt arbete med annotationsobjekt. Av större vikt föreligger 
dock att vid projektering nyttja dessa kunskaper genom att skapa ”mallar” (templates) i vilka 
dessa funktioner implementeras, detta för att undvika upprepningar. I en template kan du 
förutbestämma vilka egenskaper du i framtida projekt kommer att vilja nyttja (Bondy, 2011). 

Templates/mallar är vad som ligger till grund för alla ritningar vilka skapas i AutoCAD. En 
template är en slags mall/prototypritning som innehåller förvalda värden för exempelvis 
textobjektsparametrar och ritningsstorlek. Genom att använda förkonstruerade prototypritningar 
vid skapande av ny ritning undviks upprepningar som ur ett tidsmässigt perspektiv varken 
gynnar företaget eller projektören (Hansson, Karlsson & Pärletun, 2005). 

Genom att använda templates/mallar/prototypritningar ges möjligheten att eliminera ett flertal 
steg i arbetsprocessen. Detta genom att implementera de kopplingar och egenskaper som man 
har vetskapen om att man allt som oftast använder i de projekt man utför och i framtiden 
kommer att utföra (Bondy, 2011).  
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De element vilka en template oftast bör omfattas av är följande: 

- Textstilar 
- Dimensionsstilar 
- Multileaderstilar 
- Lager 
- Tabellstilar 
- Linjetyper 
- Ritningsvariabler 
- Blockdefinitioner 
- Layouter (Bondy, 2011).  

I dagsläget saknas en korrekt implementering av ”annotation scaling” i Lindbäcks Bygg ABs 
template. Som förslag till förbättring för att kunna nyttja annotation-scaling fullt ut bör man 
alltså antingen skapa en ny template eller tillämpa ”annotation scaling” i den nuvarande. I 
templaten skulle man även kunna skapa färdiga viewports som placeras intill ritningen, för att 
sedan kunna lyftas in vid behov. Dessa viewports anpassas med specifika skalor och kopplas till 
”annotation scaling”.  
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4 Analys/Diskussion  
Under följande avsnitt görs en sammanfattande analys/diskussion av ovanstående resultat med 
utgångspunkt i de frågeställningar vilka utgör utredningens syfte, det vill säga att utveckla och 
effektivisera det arbete omfattande framtagning av ritningar vilka CAD-projektörer anställda 
vid Lindbäcks Bygg AB genomför. 

 

4.1 Vilka möjligheter till förbättring av metodiken vid framtagande av CAD-
ritningar vid Lindbäcks Bygg AB finns? 
Lindbäcks Bygg AB önskar en förbättring av den metodik vilken används för framtagning av 
ritningar, en förbättring av metodik för skalanpassning av objekt. En problematik vilken löses 
genom användning av/genom ökad kunskap kring hantering av verktyget ”annotation scaling”.  
Jag har därför framtagit en manual genom verktyget ”annotation scaling” vilken ovan 
presenterats.  

En möjlighet till förbättring av den metodik som i dagsläget används är att därför öka 
kunskapen för användning av ”annotation scaling” bland berörd personal.  

 

4.2 Hur fungerar denna alternativa metodik? 
Den arbetsgång vilken i ovan beskriven manual presenteras syftar till att effektivisera arbetet 
vid hantering av diverse objekt (främst textobjekt) i programvaran AutoCAD Architecture 
2008. Rent funktionsmässigt skapas en koppling mellan modellen och ritningens vyporter med 
hjälp av verktyget ”annotation scaling”. Denna koppling skapar en skalkoppling mellan de 
annotativa objekten och vyportarnas skalor. Med andra ord skalas textobjekten till samma 
storlek i samtliga vyporter, vilket skapar en tydlig och klar presentationsritning.  

I jämförelse med den nuvarande metodik som vid Lindbäcks Bygg AB råder, var upprepningar 
avlöser varandra, bör den framtagna metodiken enligt min mening vara att föredra. Detta då 
man skapar ett enklare och tydligare arbetssätt samt en ökad möjlighet till tidsbesparingar med 
tanke på det antalet kommandoupprepningar som undviks.  

  
4.3 Vad kan man utvinna genom att förändra den metodik företagets 
projektörer i dagsläget använder sig av?  
Utöver företagets troliga vinst vid en metodikförändring, var ritandet med stor sannolikhet går 
snabbare, undviker projektörerna även sådant arbete vilket i dagsläget kan ses som tidskrävande 
och mindre stimulerande, syftar främst till de otaliga upprepningar som man idag måste utföra.  

Vid en metodikförändring ökar även dels kompetensen bland berörd personal men även 
vetskapen om programvarans potential vilket kan leda till att man i framtiden aktivt arbetar för 
att ständigt utvecklas, för att uppnå än bättre och tydligare metodik vid ritningsframtagning.  
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CAD, precis som mångt och mycket inom området IT, utvecklas ständigt och det är därför 
viktigt att dess användare gör detsamma. Som jag tidigare i rapporten nämnde introducerades 
”annotation scaling” för första gången i AutoCAD 2008. Detta innebär att de som fortfarande 
arbetar med äldre versioner går miste om åtminstone ett effektiviseringsverktyg. Då CAD är ett 
så pass komplext program kan man därmed också anta att det i versioner efter AutoCAD 2008 
uppkommit ytterligare hjälpverktyg för att underlätta arbetet för dess användare. Av den enkla 
anledningen bör stor vikt läggas vid att ständigt hålla sig uppdaterad både då det gäller av 
programvara men också om vilka nya funktioner som dyker upp. Detta för att öka kompetensen 
hos medarbetarna samt för att skapa en så effektiv arbetsmetod som möjligt.  
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5 Förslag till fortsatt arbete 
Att utreda möjligheten att ytterligare förbättra den metodik som vid Lindbäcks Bygg AB i 
dagsläget användas är ett förslag till fortsatt arbete. Att exempelvis utreda möjligheten till 
effektivisering genom implementering av ritning i 3D, vilket skulle innebära en tydligare 
översikt av objektets utseende. Att rita i 3D innebär fler möjligheter i presentationsstadiet. 
Genom en 3D-modell nås lika många ritningar som det i 2D-format krävs 10-tals ritningar (med 
det inte sagt att det tar 1/10 av tiden att rita 3D-modellen). Detta av den enkla anledningen att 
du ritar upp en modell varifrån du sedan ”plockar” ur de vyer du vill presentera. I dagens CAD-
program kan du utan problem skapa sektioner/snitt var som helst i den ritade modellen. Detta 
innebär att det heller inte bör vara några som helst problem att ta fram de önskvärda ritningarna 
som man för närvarande ritar upp var för sig.  

Ytterligare förslag till fortsatt arbete är att undersöka vilken av den befintliga samt den i denna 
rapport framtagna metoden som för Lindbäcks Bygg AB är mest lämpad. Det vill säga om den 
metodikförändringen som i denna rapport presenterar är nödvändigt. Det kanske rent av är så att 
den metodik som idag råder är den effektivaste för just detta företag och dess projektörer.  
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