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Förord 

Rapporten är ett resultat av en fallstudie. Studien jämför ritningsframtagningen mellan BIM-

programmen Revit och Tekla. 

Syftet av rapporten är att få en jämförbar bedömning på programmens struktur och funktion 

i ett skede av projekteringen där det oftast är bråttom och saknas tid. Skedet när ritningarna 

ska ut till byggaren från modellen. 

Jag vill tacka alla som samarbetat och hjälpt mig att ta fram denna rapport. Framför allt 

konstruktionsavdelningen på Tyréns AB i Luleå och Umeå som under min praktik och mitt 

examensarbete hjälp mig att arbeta med Tekla och dess funktioner, och Nina Pikulik, BIM-

konsult på Tyréns AB i Malmö som har hjälpt mig med Revit. 
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Sammanfattning 

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) används idag regelbundet inom byggsektorn. Det 

genererar bättre kostnadseffektivitet, samordningsprocessen blir effektivare och kvalitén 

ökar.  

BIM programmen som är bland de mest använda idag är Revit och Tekla, de är så kallade 

byggnadsinformationsmodelleringsprogram. 

Syftet med arbetet är att skapa en bättre bild av vilket program som är bäst utvecklat för just 

tillverkningsritningar. 

Den metoden som har använts under denna rapport är en fallstudie. Detta för att få en bra 

bild av programmen och att jämförelsen av ritningsgenereringen har tillverkats från samma 

grund. 

Jag har avgränsat mig till att jämförelsen mellan framtagning av tillverkningsritningar. Vid 

framtagningen kommer jag bara att använda mig av grundutförandet av båda programmen. 

Den största skillnaden som framkommer är att Tekla är mycket längre fram i 

tillverkningsritningsfunktionen än vad Revit är. Det krävs mindre manuella moment i Tekla 

än i Revit för att få fram samma kvalitét på ritningarna. Detta medför att Revit kräver mer tid 

för varje ritning som ska produceras. I det långa loppet är detta inte ekonomiskt försvarbart. 

Revit är mer utvecklad för den amerikanska marknaden medan Tekla som har basen i Finland 

använder sig mer av samma byggnadssätt som i Sverige. 

Det program jag skulle föredra vid ett större projekt är Tekla, dess basutbud är mycket större 

än Revits i modelleringen, samt att det krävs mindre arbete för att få fram ritningar som i 

stort sett är färdiga för leverans. 

 

 



Innehållsförteckning 

Jämförelse mellan Revit och Tekla 
Petter Bergström 

2014-05-27 
iii 

Innehållsförteckning 

Förord ............................................................................................................................................ i 

Sammanfattning ........................................................................................................................ ii 

Innehållsförteckning ............................................................................................................. iii 

1 Inledning .............................................................................................................................. 1 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte ............................................................................................................................. 1 

1.3 Mål ............................................................................................................................... 1 

1.4 Frågeställningar ........................................................................................................... 2 

1.5 Metod .......................................................................................................................... 2 

1.6 Avgränsningar .............................................................................................................. 2 

2 Teoretisk bakgrund ......................................................................................................... 3 

2.1 Kortfattat om BIM........................................................................................................ 3 

2.2 Vad är Revit? ................................................................................................................ 3 

2.3 Vad är Tekla? ............................................................................................................... 4 

3 Fallstudie .............................................................................................................................. 5 

3.1 Revit ............................................................................................................................. 5 

3.1.1 Tillverkningsritningar ............................................................................................ 5 

3.2 Tekla ............................................................................................................................. 7 

3.2.1 Tillverkningsritningar ............................................................................................ 7 

Diskussion och slutsats .......................................................................................................... 9 

Referenser ................................................................................................................................ 11 

Bilagor ........................................................................................................................................ 12 

Bilaga 1 .................................................................................................................................. 12 

Bilaga 2 .................................................................................................................................. 12 

Bilaga 3 .................................................................................................................................. 12 

 



Inledning 

Jämförelse mellan Revit och Tekla 
Petter Bergström 

2014-05-27 
1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

BIM (Byggnadsinformationsmodellering) används idag regelbundet inom byggsektorn. Det 

genererar bättre kostnadseffektivitet, samordningsprocessen blir effektivare och kvalitén 

ökar. Även beslutsprocessen blir enklare i och med 3D-visualiseringen samtidigt som det inte 

tillkommer några extra kostnader för denna eftersom visualiseringen blir en biprodukt av 

BIM-projekteringen. 

BIM programmen som är bland de mest använda idag är Revit och Tekla, de är så kallade 

byggnadsinformationsmodelleringsprogram. Dessa program används från koncept till 

konstruktion och ger hela tiden ut information. 

När modellen och sammankopplingar är gjorda i modellen så kan ritningar, listor och vyer 

skrivas ut direkt från programmet. Beroende på vilket program som används så är vissa 

funktioner mer eller mindre utvecklade för ett bra arbetsflöde. 

Detta sätt att arbeta utförs regelbundet vid stålkonstruktionsprojektering. Syftet med 

arbetet är att skapa en bättre bild av vilket program som är bäst utvecklat för just 

tillverkningsritningar. 

1.2 Syfte 

Syftet med denna examensrapport är att ta fram en jämförelse mellan Revit och Tekla i den 

tidskrävande avslutande fasen i en projektering. Detta blir när alla ritningar i en modell ska 

ut för tillverkning. 

När en projektering utförs med ett BIM-program som har ett bra utvecklat system vid 

tillverkning av ritningar, flyter det på bättre och med det så kan tiden kortas ner. 

1.3 Mål 

Målet med denna rapport är att analysera vilket program av Revit och Tekla som är bäst 

utvecklat för att göra tillverkningsritningar. 
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1.4 Frågeställningar 

 Hur användarvänligt är det att göra tillverkningsritningar? 

 Hur lång tid tar det att justera ritningarna så att de är klara för utskick? 

1.5 Metod 

Metoden som har använts under denna rapport är en fallstudie. Samma stålkonstruktion har 

byggts upp som modell i båda programmen sedan har tillverkningsritningar framställts. 

Jag har tagit hjälp av konstruktörer som i dagliga arbetet sitter med Tekla och Revit. Detta 

för att få en bra bild av programmen och en kvalitativ jämförelse på ett funktionellt 

arbetssätt. 

1.6 Avgränsningar 

Eftersom BIM-programmen Revit Structures och Tekla Structures är multifunktionella 

program inom byggkonstruktion så har jag avgränsat mig till att jämföra framtagning av 

tillverkningsritningar vid stålkonstruktion. Vid framtagningen har jag bara använt mig av 

grundutförandet av båda programmen. 
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2 Teoretisk bakgrund 

2.1 Kortfattat om BIM 

”Med BIM-teknik(byggnadsinformationsmodellering), är en eller fler korrekta, virtuella 

modeller av en byggnad digitalt konstruerad. De stöder designen genom dess faser och 

möjliggör bättre analys och kontroll än manuella processer. När de är klara innehåller dessa 

datorgenererade modeller exakt geometri och data som behövs för att stödja konstruktion, 

tillverkning och upphandlingar genom vilka byggnaden realiseras.” [1] 

Beslutsprocessen blir enklare i och med 3D-visualisering. För de beslutsfattare som har 

kommit i kontakt med BIM anses detta som en självklarhet. När BIM projektering utförs så 

blir 3D-visualiseringen en biprodukt av denna, i och med detta så blir det mer 

kostnadseffektiv och direkt tillgänglig för användaren. 

Samordningsfel minskar när samordningsprocessen är mycket effektivare, kvalitén ökar och 

revideringsprocessen utförs snabbare. Fler personer kan vara delaktiga i processen och färre 

missförstånd uppstår. 

Kvalitén för mängdninglistorna ökar och tiden för denna process minskar. 

Fler analyser blir genomförda eftersom de är enklare och snabbare att genomföra. 

Analyserna blir dessutom mer exakta eftersom de genereras direkt från BIM-modellen 

istället för nyckeltal och antaganden som använts vid tidigare projektering i 2D. [2] 

2.2 Vad är Revit? 

Revit är ett program framtaget av Autodesk som även gjort AutoCad. Revit är speciellt 

framtagen för BIM som ger konstruktörer möjlighet att ta idéer från koncept till 

konstruktion, med ett samordnat och konsekvent modellbaserat sätt. 

Revit innehåller verktyg för samtliga byggdiscipliner. Revit Structure för konstruktörer, Revit 

Arcitechture för arkitekter samt Revit MEP som använd av el- och VVS-sektorn. Detta medför 

att alla discipliner inom byggsektorn som arbetar mot samma projekt ser förändringar i 

elementen genom att databasen uppdateras automatiskt. 
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Det finns färdiga väggar, balksystem, pelare och bjälklag när man modellerar i Revit, dessa 

kallas även element. Om det skulle saknas ett byggelement när man ska modellera så finns 

det möjlighet att skapa egna komponenter direkt i programmet .[3] 

2.3 Vad är Tekla? 

Tekla är en BIM-programvara som kan skapa den exakta och detaljerade information som 

krävs för byggnadsinformationsmodellering och vid byggandet av konstruktioner. 

I Tekla kan modellen konstrueras med alla material och komplexa strukturer. Tekla använder 

sig av en öppen BIM lösning, i och med detta går det även att använda andra leverantörers 

lösningar och tillverkningsmaskiner och sedan koppla dessa till Tekla.  

Det finns speciella inriktningar beroende på vad du ska arbeta med i programmet, 

exempelvis stål, platsgjuten betong och prefabricerad betong. Förutom dessa finns det en 

heltäckande version om det krävs alla discipliner i samma projektering. Det finns även som i 

Revit applikationer till andra discipliner som el och VVS. 

Informationen som byggs upp innehåller flerdimensionell geometri och placering, i Tekla 

sparas all denna information direkt i datamodellen. Fördelen med att använda en 

datamodell är att fler användare kan arbeta med samma modell.[4] 
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3 Fallstudie 

De delar som har jämförts i fallstudien är framtagningen av tillverkningsritningar. De 

aspekter som jämförs mellan programmen är användarvänlighet vid tillverkningen samt 

tidsmässiga justeringen av dessa. Modellen har konstruerats på exakt samma sätt i Revit 

samt Tekla och därefter har tillverkningsritningarna tillverkats. 

Modellen är en enkel stålkonstruktion med knytpunkter mellan pelare och balk för att få ut 

ritningar av stålet. 

3.1 Revit 

3.1.1 Tillverkningsritningar 

För att ta fram tillverkningsritningar i Revit måste först stålet göras till om till parts och 

assemblies i modellen. Först markeras stålet, i ribbonmenyn (se figur 1) under create väljs 

sedan part för att göra varje del till en egen. För att sedan göra en sammansättning av 

balken och plåtarna som ska svetsat ihop, markeras balken och tillhörande plåtar i modellen, 

därefter går man under samma meny i ribbon men istället för part väljs assembly. 

 

Figur 1. Revit [5]:Ribbon 

När detta är gjort även med pelarna görs vyer sammansättningarna. Markera en assembly i 

modellen, välj Create views i Assembly menyn. Menyn kommer under ribbon när en 

assembly är vald i modellen.  

 
Figur 2. Revit [5]:Views  

När detta är gjort kommer Create assembly views upp, här väljs skala på vyerna som 

programmet ska göra. Är man osäker på vilka vyer som behövs kan alla markeras, dessa kan 
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sedan rensas i efterhand. Vyerna läggs automatiskt under Assemblies-mappen i 

browserfönstret. Det är här mått, svetsar m.m. läggs in på ritningarna,. De vyerna som inte 

kommer att användas kan raderas för att få en mer översiktlig koll på vilka vyer som ska 

användas.  

Därefter skapas en ny layout genom att välja new sheet i browserfönstret och välj t.ex. en A3 

i storlek. Nu finns det en blank sida att börja lägga in vyerna i. Drag and drop funktionen 

fungerar i browserfönstret, den vy som ska användas markeras och dras in till vyn. Det går 

att sätta in så många vyer som ryms i layouten, blir det trångt bör man ändra till ett större 

alternativ, t.ex. en A1.  

När ritningen är färdig är det dags att skriva ut den, detta görs genom Revit menyn och Print. 

När skrivarmenyn (se figur 3) kommer upp väljs skrivarinställningar. För att välja vilka 

ritningar som ska skrivas ut väljs selected views under print range. I view/sheet set menyn 

bockar man i de ritningar som ska skrivas ut. 

Figur 3. Revit [5]:Print/View sheet Set 
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3.2 Tekla 

3.2.1 Tillverkningsritningar 

För att ta fram tillverkningsritningar i Tekla ska man först ställa in layouten för ritningarna. 

Detta görs i menyn under Drawings & Reports/Drawing settings. Därefter går man in på 

assembly drawing. 

För att göra inställningarna i drawing properties (se figur 4) är det enklast att använda 

rullistan och använda en av de förinställda mallarna som finns att välja. Man laddar sedan in 

den som är bäst anpassad för användningsområdet och sparar ändringarna genom att klicka 

Apply och OK. Detta sätt att spara inställningar är standard i Tekla, vill man bara ändra ett 

markerat objekt ska istället Modify användas. 

 

Figur 4. Tekla [6]:Assembly drawing properties 

När denna inställning är gjord kommer alla assembly-ritningar som produceras ha denna 

inställning. 
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Sedan markeras den del man vill göra en ritning av i modellen, högerklicka och välj Create 

Drawings och sen Assembly drawing. Nu genereras det automatisk fram en ritning med de 

fönster som Tekla tycker behövs. 

För att öppna ritningen som väljer man Drawing List under Drawings & Reportsmenyn och 

dubbelklickar på ritningen.(se figur 5) 

 

Figur 5. Tekla [6]:Drawing List 

Nu är det bara finjusteringarna kvar för att ritningen ska vara klar. Kolla så att allt stämmer, 

se om man behöver lägga till eller ta bort något så att ritningen ska vara mer lättöverskådlig. 

Se så att svetsarna stämmer i storlek då de ibland kan vara fel i modellen beroende på hur 

den är gjord.  

När man är nöjd med hur ritningen ser ut högerklickar man på de ritningar man vill skriva ut i 

drawing list, väljer Print drawings. I menyn som sedan kommer väljs skrivare och sedan 

trycker man print. 
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Diskussion och slutsats 

Den största skillnaden som framkommer är att Tekla är mycket längre fram i 

tillverkningsritningsfunktionen än vad Revit är. Detta genererar i längre arbetstider för varje 

ritning som ska produceras i Revit. I det långa loppet är detta inte ekonomiskt försvarbart. 

Revit använder sig av det manuella AutoDesk systemet där man lägger till layouter manuellt 

för varje ritning. Det finns tilläggsprogram som går att köpa för detta, t.ex. Cad-Q och AEC, 

eftersom dessa medför en extra kostnad för företag så har dessa inte tagits med i 

jämförelsen. 

Revits grundsätt att göra ritningar i ett större projekt skulle vara tidskrävande och inte 

ekonomiskt försvarbar. Assemblyritningar är en relativt ny funktion som Revit har och det 

märks att den inte är så utvecklad. Funktionen som AutoDesk har lagt in som 

standardlösning vid framtagning av ritningar påminner om den som finns i AutoCAD, denna 

funktion kanske fungerar bättre i vanliga 2D program som AutoCAD, i dagens BIM samhälle 

känns det inte som att det är tillräckligt effektivt.  

Revit är vad jag förstår mer utvecklad för den amerikanska marknaden. De som arbetar som 

konstruktörer där arbetar på ett annorlunda sätt än konstruktörer i Sverige, de tar fram 

något som kan jämföras med svenska systemhandlingar. Sedan tar andra firmor över och gör 

tillverkningsritningar med andra programvaror. 

Tekla använder sig av ett mer systematiskt sätt att göra många ritningar. Har en ritning 

tillverkats med rätt inställningar så genereras alla ritningar på samma sätt och är färdiga med 

lite finjusteringar. Med detta sätt att använda sig av modellen så ser jag en bra tidsbesparing 

i jämförelse med Revit. Teklas ritningsmallar kanske inte är de man använder sig av i projekt, 

de är dock en bra bas att börja med och därefter ändra dem efter smak och krav. Man 

använder sig av mindre moment i Tekla för att komma fram till samma resultat som i Revit.  

Tekla startade som företag i Finland och det märks att den är mer anpassad till den svenska 

marknaden. 
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Revit har sina fördelar i och med att det är mer anpassat till arkitekter än vad Tekla är. Det 

blir smidigare samordning mellan två yrken som måste kunna ta fram samma vision som 

beställaren vill ha.  

Det program jag skulle föredra vid ett större projekt är Tekla, dess basutbud är mycket större 

än Revits i modelleringen, samt att det krävs mindre arbete för att få fram ritningar som i 

stort sett är färdiga för leverans. 
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Bilaga 1 Revit [4] 

Bilaga 1 Tekla [3]  
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Bilaga 2 Revit [4] 

Bilaga 2 Tekla [3]  
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Bilaga 3 Revit [4] 

Bilaga 3 Tekla [3] 


