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Förord  

Först och främst vill jag tacka att möjligheten till VFU (verksamhetsförlagd 

utbildning) fanns. Tillbringade min VFU på WSP Skellefteå, Samhällsbyggnad, och 

fick där möjligheten att arbeta med Civil 3D 2014. Där fick jag erfarenhet och intresse 

för programmet. Sedan vill jag tacka Martin Lindmark för skapandet av programmet 

Samhällsbyggnad. Där jag väckt ett intresse för att arbeta med CAD- program av olika 

slag. Till sist vill jag tacka Per Boström (WSP) för all hjälp om CAD relaterade frågor. 

 

Emma Åman, THSBG 
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Sammanfattning 

Rapporten handlar om jämförelsen kring hur en terrängmodell görs i AutoCAD 

programmen NovaPoint 18 och Civil 3D 2014. Jämförelsen bygger på att det visas två 

exempel på hur en projektör går tillväga när denna skapar en terrängmodell, i båda 

programmen. Med hjälp av bilder ska den som läser ha möjlighet att förstå 

tillvägagångssätten.  

Efter en genomgång av de båda exemplen diskuteras metoderna i en diskussions del där 

för- och nackdelar framkommer. Till sist visas ett resultat under rubriken ”Resultat” där 

personliga åsikter kommer fram.  

Hade kontinuerlig kontakt med WSP Skellefteå som hjälpte till att svara på frågor 

angående CAD. Samt att det ökade förståelsen över hur programmen hanterar data i de 

två olika metoderna.  
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1. Inledning 
Examensarbetet handlar om hur arbetet bakom en terrängmodell i AutoCAD 

programmen NovaPoint 18 och Civil 3D 2014 går till. Till sist jämföra dem med 

varandra för att komma fram till vilken av dem som är mest lämpad att använda. I 

början av beskrivningen av Civil 3D 2014, finns en förklaring till en version med 

Naviate funktionaliteten som många projektörer i Sverige använder. Naviate är ett 

CAD-verktyg som bygger på Civil 3D- funktionalitet och har anpassats till en viss del 

för den svenska marknaden. Det är en palett som innehåller tips och turordning om hur 

projektets olika steg ska gå till. Detta är bra verktyg för nybörjare men även för 

erfarna projektörer. Allt som finns i Naviate paletten finns även i ”vanliga” Civil 3D 

2014 menyerna, men det finns inte samlat på samma sätt som i Naviate. Dessutom står 

allt på engelska i Civil 3D 2014. Det kan vara en fördel som nybörjare att använda sig 

av Naviate om man inte förstår den engelska benämningen.   

Under VFU (verksamhetsförlagd utbildning) som utfördes på WSP Samhällsbyggnad i 

Skellefteå, arbetades det mycket i programmet Civil 3D Naviate 2014, där det 

exempelvis skapades terrängmodeller som sedan skulle användas i de olika projekten.  

Denna erfarenhet kommer att användas i jämförelsen mellan programmen. Den enda 

erfarenhet av NovaPoint 18 är från kursen ”Väg/järnvägsprojektering med datorstöd- 

G0001B”. Det kommer att bli en utmaning att ta fram rättvisa fakta, och under 

arbetets gång kommer kontinuerlig kontakt med VFU plats (där projektörerna förr 

arbetade mycket i NovaPoint18) hållas för att få hjälp med rätt fakta och att få svar på 

eventuella frågor.  

Ordlista 

Surface - Yta 

Breaklines - Brytlinjer 

Triangles - Trianglar, visar höjd/djup i terrängmodellen 

Properties- Inställningar 

Create Surface - Skapa yta 

Create Feature Line – Skapa funktionslinje  

dwg-fil - filformat för CAD-modeller.  

LandXML- Öppet filformat som är lämpligt att använda oavsett programvara  
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2. Bakgrund 
Syftet med examensarbetet är att visa skillnaderna mellan terrängmodeller i två olika 

CAD-program (NovaPoint 18 och Civil 3D 2014) och sedan jämföra dessa med 

varandra. Jämförelsen finns att läsa under rubriken ”Diskussion” där personliga 

aspekter framkommer. NovaPoint 18 är ett program som är uppbyggt i två 

dimensioner med 3D visualisering, medan Civil 3D 2014 är uppbyggt att arbeta i tre 

dimensioner. 

Nedan följer en förklaring om vad en terrängmodell är för något. 

2.1  Terrängmodell  

En terrängmodell kan antingen vara en markmodell, bergmodell eller ett jordlager. 

Detta beror på vad för slags yta arbetet ska utgå ifrån. Exempelvis, en markmodell 

innehåller data från markens överyta, bergmodellen innehåller data för bergets 

överyta och jordlager innehåller data för olika typer av jordlager. När data nämns 

betyder det att det antingen kan vara filer i form av inmätningar (brytlinjer och 

punkter) eller nivåkurvor. Kort sagt, en terrängmodell är en digital modell av en yta. 

Varför använda terrängmodell i projektering? 

Via en terrängmodell kan ytan visas i 3D och då är det enklare att göra komplicerade 

grävschakter eller att öka förståelsen över hur schakten ändras vid vissa ändringar i 

modellen. Finns det inmätningar av en yta är det enkelt att via terrängmodellen 

beräkna volymer som exempelvis ska schaktas. 

 

 

Foto: 3D bild över ett schaktområde för ett hus där slänter, garageuppfart och delar 

av gräsmattan visas. Bild lånad från terrängmodell.se 

Det är inte bara i mark- och anläggningsarbeten som terrängmodeller används. De kan 

användas vid renovering av en mur eller byggnader för att arkitekten eller projektören 

ska ha en digitalmodell att arbeta i. Detta görs med hjälp av att scanna föremålen. 
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3. Terrängmodell NovaPoint 18 
Underlag till terrängmodellen kan vara mätta linjer (linjemodell). När mätta linjer och 

punkter finns skapas en triangelmodell eller en rutnätsmodell för att punkterna ska 

kunna representera terrängen. Triangelmodell används för att visa höjder och djup 

medan en rutnätsmodell främst är till för visualisering. För att data ska kunna 

användas vid skapande av tvärsektioner och profiler måste terrängen finnas som linjer. 

Därför görs en triangulering av punkter. 

 

Vid komplettering med nya mätningar till terrängmodellen finns det funktioner i 

NovaPoint 18 som styr prioriteringen av mätningarna som överlappar varandra. För att 

lösa överlappningen skapas det olika gruppnummer för mätningarna, beroende av 

noggrannhet och prioritering. Mätningarna får ett positivt heltal i kolumnen som visar 

prioriteten för respektive grupp. Högre tal desto högre prioritet. Exempelvis får 

detlajinmätningar högre prioritet än flygbildstolkning.  

 

Denna metod sparar en hel del arbete genom att inte behöva ta bort mätningar i ett 

område där det kompletteras med mätningar med bättre noggrannhet. NovaPoint 18 

har en databas där all data lagras i ett projekt, detta medför att filen blir enklare att 

arbeta med då den inte är lika stor. 
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3.1 Laserscanning till terrängmodell 

Nedan följer ett exempel till hur en terrängmodell skapas i NovaPoint 18 av 

laserscannade inmätningar över ett område. 

Laserscanning är vanligt att använda för att få fram exakt information av 

projekteringsområdet där en terrängmodell måste göras. Tyvärr är dessa 

laserscanningar för stora för att kunna arbeta med i ett projekt. Arbetet går tungt och 

datorerna klarar ibland inte av att öppna filen. Detta problem är löst genom att 

mätteknikern gör en textfil med alla laserscannade filer, och det medför att det går 

enklare att arbeta med filerna. Filerna består av X, Y och Z koordinater. 

För att skapa en terrängmodell arbetar projektören i ett projekt som är skapat i 

NovaPoint 18.  

 

Nedan följer ett exempel på hur en projektör går till väga för att skapa en 

terrängmodell i NovaPoint 18.  

 

Inne i projektet navigerar projektören fram till NovaPoint fliken uppe i menyn och 

klickar där. Sedan väljer projektören rubriken terrängmodell- rutnätsmodell- ok. 

 

 
I dialogrutan som dyker upp kan projektören välja vilken ordning koordinaterna ska 

hamna, exempelvis öst, nord och höjd (X,Y, Z). Projektören väljer även rutstorlek till 

exempelvis 3 m och gruppnummer 1, sedan väljer projektören objektkoden 1000.  
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Den nya dialogrutan som dyker upp väljer projektören alla scannade filer som ska vara 

med i terrängmodellen. Rutnätsmodellens fönster dyker upp på skärmen och där 

hamnar de valda scannade filerna. Därefter klickar projektören på knappen analys för 

att se vilken rutstorlek som är den mest optimala. Där kan projektören ändra 

rutstorlekarna för respektive scannad fil. I samma fönster skapar även projektören en 

mapp som döps till exempelvis GRIDS. Denna mapp kommer sedan att hamna i 

terrängmodellen, och rutnätmodellens inställningar avslutas med att klicka ok.  

Dessa inställningar för terrängmodellen ska nu räknas igenom av NovaPoint och när 

beräkningen är klar dyker en textfil upp på skärmen där sökvägarna till filerna 

presenteras. 
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Projektören navigerar igen till NovaPoint fliken uppe i menyn och klickar, väljer 

sedan terrängmodell- visa/ redigera och terrängen visas i rektanglar (det är för att visa 

området av terrängen)- rita ut i modellen.  

 

Nu visas terrängmodellen som rektanglar/rutor i modellen. Det är för att lättare kunna 

se hur terrängmodellen ser ut i verkligheten. 

 

För att visa höjderna i denna terrängmodell kan projektören klicka på NovaPoint 

fliken i menyn- terränginformation- höjd från TMOD och sedan klickar projektören 

innanför rektanglarna i terrängmodellen.  
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Då visas höjden på exakt på det ställe som projektören klickade på. Om fler höjder ska 

visas klickar projektören bara på ett nytt ställe inom terrängmodellens rektanglar.   

 

 
 

 

3.2 Kopplingar mellan terrängmodellen och projektet 

Novapoint 18 stöder import och export från flera filformat, inklusive AutoCAD 

DWG/DXF, SOSI och Land XML till terrängmodellen. Genom att använda olika 

kodlistor, kan projektören lagra data i terrängmodellen på olika objektkoder för att 

skilja mellan objekt i undersökningsuppgifterna eller importerade kartor. 

Novapoint 18 innehåller de vanligaste kodlistor för enkel import av enkätdata. Det 

finns flera verktyg för att presentera data från terrängmodellen, till exempel 

punkthöjder, längsgående profiler, tvärsektioner, triangel-och gallermodeller.  

 

I terrängmodellen kan du gruppera data med olika ursprung genom olika grupper och 

objektkoder. Detta gör det möjligt att välja vilken data som skall användas vid olika 

beräkningar. Novapoint 18 hanterar all terrängdata och ansluter terrängen till 

designen i terrängmodellen. Inne i terrängmodellen kan projektören organisera 

terräng-och konstruktionsdata på det sätt som projektören vill.  

Alla terränglinjer och punkter, mark- och jordlagermodeller som projektören kan 

öppna i AutoCAD kan också lagras ned som terräng i terrängdatabasen.  

 

Komplettering av terrängdata kan göras i ritningen och som sedan lagrar den. Det 

finns funktioner i NovaPoint 18 som gör det möjligt att exportera objekt från 

NovaPoint 18 terrängmodell till Civil 3D 2014. För att exportera terränginformation 

från NovaPoint 18 och sedan importera informationen till Civil 3D 2014 som där blir 

en yta, måste det göras en triangulering som sedan sparas som en LandXML-fil. 

 

 



 

Jämförelse mellan terrängmodeller i 

NovaPoint 18 och Civil 3D 2014 

Emma Åman 2014-05-23 8 
 

 

4. Terrängmodell Civil 3D Naviate 2014 
Programmet Civil 3D Naviate 2014 är uppbyggt på nästan samma sätt som NovaPoint 

18. Menyerna är annorlunda och Autodesk har utvecklat ett verktyg för att enklare 

kunna navigera i programmet med hjälp av Naviate. Naviate är en palett med menyer 

på svenska, och där finns det tips och exempel på tillvägagångssätt till hur olika 

moment kan göras. Exempelvis om projektören vill göra en terrängmodell, finns det 

en flik som heter ”Skapa terrängmodell”, och där finns alla tillvägagångssätten i 

ordning. För nybörjare i programmet är Naviate paletten ett bra sätt att lära sig att 

förstå hur programmet fungerar.  

 

I Civil 3D 2014, är konstruktionsdata organiserad som objektsamlingar i Toolspace 

fönstret. I Toolspace, visar fliken Prospector hierarkin av designföremål, såsom 

punkter, ytor och linjer. Fliken Inställningar visar en hierarki av objektformat, 

inklusive stilar för etiketter och tabeller. Det finns många sätt att visa Civil 3D-objekt, 

bland annat Visual Styles, namngivna Vyer och Object Viewer. Till skillnad från 

NovaPoint 18 har inte Civil 3D 2014 någon databas, utan all data sparas i ritningen. 

Detta gör att ritningen blir stor och trögare att arbeta med. 

 

Här nedan följer en beskrivning om ett exempel på hur en projektör gör en 

terrängmodell i Civil 3D 2014 av punkter från en inmätning (laserscanning). Det finns 

flera olika sätt att göra terrängmodeller på och här är ett av dem.  

  

4.1 Inmätningar till terrängmodell 

Detta exempel handlar om att göra en terrängmodell av punkter (inmätningar), som 

projektören har fått från mätteknikern. Filen som projektören har fått innehåller 

punkter över ett område som ska göras till en terrängmodell. Det första projektören 

börjar med är att importera eller kopiera över materialet från inmätningen till 

projektet. Projektet baseras på en TIN surface som betyder att projektet bygger på 

trianglar och punkter som specificeras av projektören. Projektet i detta exempel kallas 

EG TOPO. När projektören importerat materialet finns det en rubrik i Toolspace 

paletten under Prospector fliken som heter Point Groups och där finns en grupp som 

heter TOPO.  Gruppen innehåller alla punkter som ligger i modellen. Det andra 

projektören måste göra är att skapa en yta alltså en surface. För att skapa en yta 

högerklickar projektören på rubriken Surfaces under fliken Prospector och väljer 

Create Surface. Create surface fönster dyker upp. Där döper projektören ytan till ett 

lämpligt namn, i detta fall EG TOPO och klickar sedan ok.  
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Nu finns det en yta som just nu är tom, det finns alltså inga data i ytan. Nästa steg är 

att fylla ytan med data för terrängen. Projektören klickar under Surfaces på 

plustecknet framför ytan EG TOPO och sedan på plustecknet framför Definitions. 

Därefter högerklickar projektören på Point Groups och väljer Add. I Point Groups 

fönstret som dyker upp väljs TOPO (gruppen på punkterna) och sedan ok.  

  

Nu finns det data i ytan som programmet automatiskt skapar mellan punkterna. För att 

göra terrängmodellen lite mer avancerad kan projektören också lägga in breaklines. 
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Högerklicka på Point Groups välj sedan Properties och där väljs All Points No Display 

som sedan väljs som översta grupp i hierarkin och till sist ok. Dessa punkter som nu visas 

vill projektören skapa breaklines av.  

 

För att göra detta måste breakline vara en 3D polylinje. Detta gör att ytan och 

trianguleringen blir mer exakt. Projektören vill skapa en feature line mellan punkterna. 

Genom att navigera till Create Design fliken i ribbons (menyn) finns Feature Line, klicka 

på Feature Line och välj Create Feature och sedan ok. 
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Innan projektören börjar rita feature line mellan punkterna väljs kommandot Point 

Group, och därefter väljs punkterna i turordning för att en feature line ska skapas. 

 

 

För att kunna se att trianguleringen blev bra, högerklickar projektören på ytan och 

väljer Surface Properties. Fönstret Surface Properties dyker upp och där väljer 

projektören vad som ska visas i modellen. I detta fall väljer projektören Contours and 

Triangels. 
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Om trianguleringen inte blev bra, exempelvis att den triangulerade över den nyss 

skapade feature line, finns det ett sätt att åtgärda felet på och det är nu som breaklines 

spelar roll. Breaklines är som bekant brytpunkter, och i detta fall brytpunkter mellan 

trianglarna i trianguleringen. Fliken Prospector- Surfaces- EG TOPO- Definitions 

högerklickar projektören på Breaklines och väljer Add. I detta exempel döps den till 

RIDGE och klickar sedan ok.  

 

Därefter väljs den feature line som nyss skapats och avslutas med enter. Ytan blir 

återuppbyggd och nu blir inte trianguleringen fel. Med hjälp av breaklines blir det inga 

trianglar över vår feature line och beräkningarna blir korrekta. Högerklickar på ytan 

och väljer Surface Properties och väljer igen All Points No Display men denna gång 

som sist i hierarkin och avslutar med ok.  Nu dyker alla punkter upp igen och till sist 

finns det en färdig terrängmodell. 
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    4.2 Kopplingar mellan terrängmodellen och projekt 

Via Data Shortcut kan projektörer som arbetar med samma projekt ha tillgång till 

samma terrängmodell, som underlag. Data Shortcut är en genväg till en projektmapp 

som projektörerna har tillgång till och där alla modeller ligger. Genom att skapa en 

terrängmodell, som är en dwg-fil, och spara den i projektmappen kan en projektör 

skapa denna genväg från sin modell.  

När en Data Shortcut skapas lägger projektören in sökvägen till denna mapp där 

terrängmodellen ligger och sedan sparar. När Data Shortcut är klar, högerklickar 

projektören på Data Shortcut och där efter Create Shortcut och väljer då denna dwg-fil 

med terrängmodellen. Genom att göra på det sättet, kan flera projektörer ha tillgång 

till samma terrängmodell som underlag, utan att terrängmodellen ändras.  

Varför projektörer arbetar på det sättet, är att terrängmodellen har mycket data sparat 

och det gör att filen blir svår att arbeta med. Filen är stor och beräknar hela tiden data 

när projektören ändrar något. Genom en Data Shortcut visas terrängmodellen bara som 

ett skal att ha som underlag, alltså bara platta linjer. När en projektör har öppnat upp 

terrängmodellen som underlag, kan denna person inte ändra något alls i den filen. Om 

projektören vill ändra något i terrängmodellen måste denna göra detta i grundmodellen 

som ligger i den länkade mappen. 
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5. Diskussion 
Denna jämförelse sker subjektivt efter personliga åsikter och det finns andra som har 

andra uppfattningar. Alltså kommer denna jämförelse att ske enligt personliga idéer 

och aspekter.  

Både NovaPoint 18 och Civil 3D 2014 är båda mycket användbara 

projekteringsprogram med enkla tillvägagångssätt för att skapa en terrängmodell. Den 

största skillnaden mellan programmen är att arbetet i Civil 3D 2014 sker helt i tre 

dimensioner medan NovaPoint 18 har två dimensioner och visualisering i 3D. Det 

krävs dock en hel del datorvana och kunskaper om programmens utformning och 

funktioner för att kunna utföra arbetet bakom en terrängmodell.   

I NovaPoint 18 väljer projektören storleksordning på de scannade filerna i en 

terrängmodell, medan i Civil 3D 2014 är alla filer samlade i en enda stor fil. Enda 

gången filerna i en terrängmodell i Civil 3D 2014 sorteras i storleksordning, är om det 

finns laserscanning, flygfoto och nivåkurvor som ska finnas med.  

I NovaPoint 18 kan projektören via en funktion kallad TMOD ta fram höjder var som 

helst i terrängmodellen genom att klicka med muspekaren någonstans i modellen. 

Medan i Civil 3D 2014 syns höjderna från den scannade filen hela tiden i bakgrunden. 

Projektören måste släcka höjddatalagret om denna inte vill visa höjderna i terrängen. 

Där finns det delade åsikter kring vad som är mest lämpat i projektering. Det krävs 

lika mycket arbete kring att visa eller inte visa höjderna och varje funktion uppger 

samma värde i projektet.  

I Civil 3D 2014 finns det en funktion kallad Data Shortcut, med hjälp av denna 

funktion kan projektören skapa en terrängmodell, och därefter skapa en genväg från ett 

annat projekt till den terrängmodell projektören nyss skapat. Det som är bra med 

denna funktion är att flera projektörer som arbetar i samma projekt, men inte med 

samma saker, kan ha tillgång till terrängmodellen som underlag i sina modeller. 

Sammanfattat blir den nyss skapade terrängmodellen bara ”döda linjer” (inga 

automatiska beräkningar i terrängmodellen) i någon annans projekt, dels för att 

förhindra ändringar i terrängmodellen men även för att filen blir för stor att arbeta 

med.  

 

Efter noga efterforskningar hittas ingen funktion i NovaPoint 18 som liknar Data 

Shortcut i Civil 3D 2014, vilket är synd eftersom att det blir ett effektivare arbete med 

hjälp av denna funktion. Efter att ha rådfrågat gruppchefen på WSP Samhällsbyggnad 

i Skellefteå visade det sig att det inte finns någon direkt motsvarighet till Data 

Shortcut i NovaPoint.  Eftersom alla projekt bygger på att ha en fungerande 

terrängmodell måste arbetet bakom terrängmodellen fungera. Alla projektörer arbetar 

under timpenning från beställarna och för att alla ska bli glada måste arbetet gå snabbt 
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och effektivt. Något positivt med NovaPoint 18 är att terrängmodellen går att 

exportera till Civil 3D 2014 ifall projektören börjat arbeta i NovaPoint 18. 

 All data som är sparat i NovaPoint 18 går att exportera och blir en surface (yta) i Civil 

3D 2014 och därefter går det att utveckla och ändra terrängmodellen.  

Avslutar med att den största skillnaden mellan NovaPoint 18 och Civil 3D 2014 

gällande terränghantering, är att NovaPoint 18 använder sig av en databas för 

hantering av terrängdata. Medan i Civil 3D 2014 finns all information samlad i 

ritningen, vilket medför att Civils ritningar blir större och tyngre att arbeta med.  

 

6. Resultat 
Till att börja med så anser jag att Civil 3D 2014 har bättre system för hantering av 

objekten. Man har dessutom inga objektkoder och grupper för alla objekt som 

projektören måste hålla reda på. Funktionerna för terrängmodellering är också friare 

och bättre, det går att skapa och redigera många olika ytor inom samma modell. I 

NovaPoint 18 består hela terrängmodellen av en enda yta. 

Av både erfarenhet och studier anser jag att Civil 3D 2014 är ett utmärkt verktyg till 

att skapa terrängmodeller. Det är enkelt att hålla reda på informationen, det är ingen 

ytterligare information som bör finnas i åtanke som det finns i NovaPoint 18 med 

objektkoder exempelvis.  

Arbetar projektörer i Civil 3D 2014 med paletten Naviate har denna person ett 

försprång. Även fast projektörerna är erfarna är det lätt att glömma projekteringens 

steg, därför är Naviate paletten utmärkt verktyg för att guida projektören rätt. 

Terrängmodeller upplevs oftast som svåra att göra, både i NovaPoint 18 och Civil 3D 

2014, och då underlättar det mycket att använda sig av Naviate paletten som förklarar i 

steg hur projektören ska bära sig åt. Om projektörer har mer underlag än laserscanning 

och vill lägga till nivåkurvor eller dylikt, kan det vara svårt att veta hur man prioriterar 

data samt hur projektörer lägger till informationen i samma fil.  

 

 
 

 

 



 

Jämförelse mellan terrängmodeller i 

NovaPoint 18 och Civil 3D 2014 

Emma Åman 2014-05-23 16 
 

 

7. Källhänvisning 
http://wiki.novapoint.com/doku.php/se:np:base:menu:visa_ribbonflik 21/5 kl. 12.04 

https://www.youtube.com/watch?v=wC40rdmDEMo 15/5 kl. 14.10 

http://docs.autodesk.com/CIV3D/2013/ENU/index.html?url=filesCTU/GUID-82F849D8-

FE3B-40B3-BE36-931D57B2DE4E.htm,topicNumber=CTUd30e765 16/5 kl. 12.00 

http://www.cad-q.com/sv/erbjudanden/naviate 7/5 kl. 11.50 

http://www.xn--terrngmodell-jcb.se/varfor-terrangmodell 3/5 kl. 12.05 

 

https://www.youtube.com/watch?v=J2w5s01sDYI&list=PL20QQKpEpWPIos8IGR5tjh3DiY

0eJUW0P 24/4 kl. 16.15 

http://wiki.novapoint.com/doku.php/se:np:road:handledning:terraengmodell:start  

24/4 kl. 15.55 

WSP- ”Utkast- Övning VA för att upprätta terrängmodell i Civil 3D och att starta VA-proj”. 

(Stencil över terrängmodell och VA-projektering)  
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