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Förord 
Detta examensarbete är det avslutande momentet i författarens utbildning Samhällsbyggnad - 
med inriktning mot infrastruktur vid Luleå tekniska universitetet. Examensarbetet har utförts 
tillsammans med konsultföretaget Vectura under en femveckorsperiod och omfattar 7,5 
högskolepoäng. 
 
Jag vill börja med att tacka min handledare Svante Törnblom, broprojektör på Vectura i 
Luleå, för ett fantastiskt stöd genom hela arbetet. Tack vare din hjälp har jag fått möjlighet att 
genomföra mitt examensarbete och ta del av utvecklingen om 3D broprojektering inom 
anläggningskonstruktion. Vidare riktar jag ett stort tack till Tobias Johansson, broingenjör på 
Vectura i Malmö, som hjälpt till att lösa problematiken under arbetets gång. Slutligen vill jag 
tacka alla personer som bidragit med sin tid och kunskap vid diskussioner och handledning. 
Utan er hjälp hade detta examensarbete inte kunnat genomföras. 
 
Luleå, maj 2012 
 
Jinchun Song 
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Sammanfattning 
 
Det är allt vanligare med 3D-projektering inom byggbranschen för att förbättra och 
effektivisera bland annat kollisionskontroll, ritningsframställning och mängdberäkningar. 3D-
modellering har kommit långt i utvecklingen när det gäller husbyggnad men för mark & 
anläggningskonstruktion har utvecklingen varit begränsad. Jämfört med traditionella, 
tvådimensionella CAD-modeller är en tredimensionell CAD-modell uppbyggd på ett 
annorlunda sätt med objekt istället för ” linjer och streck”. Idag finns det många olika 
programvaror som erbjuder möjligheten att genomföra 3D-projektering. Autodesk är en av de 
större aktörerna på marknaden och Revit är ett Autodeskutvecklat 3D CAD-program som är 
framtaget för arkitekter och konstruktörer/ projektörer med tre olika applikationer anpassat 
efter vad som ska projekteras: Revit Architechture, Revit Structure och Revit MEP.  
 
Ett behov av 3D broprojektering inom anläggningskonstruktion har de senaste åren 
diskuterats mer och mer. Vectura beslutade att använda 3D- cadverktyget Revit Structure då 
en tre dimensionell CAD- modell skulle tas fram. Syftet med examensarbetet är att utveckla 
kompetensen, gällande broprojektering i Revit Structure, för både examensarbetaren och 
Vectura.  
 
En järnvägsbro över lokalväg i Knappsmåla används som bas för studien. Först beskrivs hur 
processen planeras och modelleras genom att använda cadverktyget Revit Structure. Därefter 
redovisas vilka problem som uppkommit under arbetets gång. Rapporten avslutas med 
rubriken ”Diskussion och slutsatser” där det påvisas vilka fördelar och nackdelar som finns 
med Revit Structure jämfört med traditionell broprojektering.  Resultatet kan riktas mot 
praktiskt användning av hur Revit Structure fungerar för broprojektörer.  
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Förklaring 
 
2D-CAD i två dimensioner 
 
3D-CAD i tre dimensioner 
 
CAD- Computer Aided Design 
 
BIM- Building Information Modeling 
 
DWG - ”Drawing” Filformat utvecklat av Autodesk och används av Autodesk´s olika 
program. 
 
Revit Structure- är en kraftfull CAD applikation som använder sig av 
byggnadsinformations-modellering och körs på Microsoft Windows 
operativsystem.(Autodesk Revit Structure) 
 
Revit element (konstruktionselement)- kan användas för att skapa en modell och ett 
element har vissa parametriska värden.  
 
Revit familjer- En familj integrerar element som har samma parametrar, användningsområde 
och liknande grafisk representation. Element inom samma familj kan ha olika parametriska 
värden, men antalet parametrar är samma, inklusive namn.(Autodesk Revit Structure) 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Beställare av projekt som omfattar byggnadsverk efterfrågar idag många gånger 3D-
datamodeller av den anläggning som ska projekteras. I en, för anläggningen, gemensam 3- 
dimensionell modell kan projekteringsprocessen effektiviseras genom att man t.ex. samordnar 
all information från olika aktörer och genomför kollisionskontroller. Detta minskar risken för 
fel i projekteringen och kan leda till bättre projektekonomi. Objekt i modellen kan tilldelas 
information så som t.ex. geometri och material och ritningar kan upprättas i valda snitt.  
 
Traditionellt sett har broprojektörer använt 2D-cadverktyg för att upprätta sina ritningar. 
Vectura har beslutat att använda verktyget Revit Structure då tredimensionella modeller ska 
tas fram. Än så länge finns begränsad erfarenhet inom organisationen och fler fallstudier 
behövs för att hitta arbetssätt och relevanta funktioner. Parametriskt styrda, tredimensionella, 
objekt behöver tas fram för att effektivisera det framtida arbetet. 
 
I samråd med handledare har en järnvägsbro över en lokalväg i Knappsmåla valts ur som ett 
lämpligt objekt att modelleras i Revit Structure. En sedan tidigare framtagen tvådimensionell 
modell kommer att användas som underlagsmaterial. Den järnvägsbron är en brotyp som 
kallas Plattrambro, vilken består av följande konstruktionsdelar: brobaneplatta, kantbalk, 
ramben, 4 vingmurar, 3 stödmurar med egna bottenplattor, bottenplatta och räcke med nät. 
  

1.2 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att utveckla kompetensen, gällande broprojektering med 
Revit Structure, för både examensarbetaren och Vectura. Detta görs genom praktisk 
användning av programvaran och genom att analysera hur den fungerar för broprojektörer. 
 
En jämförelse görs mellan traditionell broprojektering och broprojektering med Revit 
Structure där användbara funktioner analyseras.  

1.3 Avgränsning 
Revit Structure som används idag är en komplex programvara med oändliga 
användarmöjligheter och jag kommer bara ha möjlighet att skapa mig en grundläggande 
översikt. Jag har i arbetet fokuserat på att modellera bron utan detaljerat innehåll eftersom det 
annars skulle bli ett alltför stort projekt som inte motsvarar fem veckors examensarbete. 
Följande avgränsningar gäller i detta examensarbete: 
 

 Den ritning som jag gjort i Revit Structure innehåller inte samma krav som en 
traditionell 2D ritning. 

 Bearbetning av detaljerad projektering kommer inte att ske. 
 Rapporten kommer inte att redovisas som en handbok med förklarningar av hur alla 

funktioner fungerar i Revit Structure. 
 Arbetets fokus är hur författaren har upplevt användningen av Revit Structure under 

arbetets gång. 
 Att modellera nät till järnvägsräcken ingick inte i detta examensarbete. 
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1.4 Rapportens Disposition  
 
Examensarbetet har indelats i 3 delar: 
 
Del 1: I vilken ordning har projektet utförts och vilka problem har uppkommit under arbetets 
gång.  
 
Del 2: Sammanfattar vilka problem som bör tas med till framtidsstudien. 
 
Del 3: Avslut med diskussion och slutsatser, där en jämförelse mellan broprojektering med 
Revit Structure och traditionell 2D-broprojektering kommer att analyseras. 
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 Del 1  
 

2 Inledning 
I detta kapitel beskrivs i vilken ordning projektet har utförts och vilka problem som har 
uppkommit under arbetets gång. De grundläggande moment som examensarbetet bygger på 
är: 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
   
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

2.1 Underlagsmaterial 
Projektet startade med att ta reda på vilket befintligt material gällande den valda järnvägsbron 
som behövde tas fram. Detta gjordes genom att kontakta olika berörda projektledare och 
projektörer i det projekt som bron tillhörde. För att kunna utgöra grund till bron med rätt 
koordinat behöver en terrängmodell i DWG- format, väglinje och spårlinje i Land XML- 
format läsas in i Revit Structure innan ett nytt projekt startas. En terrängmodell och tre Land 
XML-filer som består av väglinje, gång-/cykelväglinje och spårlinje togs i detta fall fram med 
hjälp av vägprojektören.  

2.1.1 Valda järnvägsbron 
Den valda järnvägsbron över lokalväg i KM 297+846, Knappsmåla tillhör ett stort projekt 
som heter ” Projekt Järnväg Sydost”. Hela anläggningssträckan, mellan Emmaboda och  
Karlskrona byggs om. Bron är en sned och vinklig plattrambro. Allt underlagsmaterial som 
används i detta examensarbete har upprättats till arbetsritningen, se Bild 1. 
 

Samla underlagsmaterial: 2D ritning 
Terräng modell i DWG format 
Väglinje och Spårlinje i Land XML 
format 

Skapa konstruktionsdelar i 
Revit Familjer 

Starta nytt projekt och läsa in 
underlagsmaterial: 
terräng, väglinje och spårlinje, 
därefter ska konstruktions-
element i Revit familjer byggas 
ihop i projektet 

Skapa ritning och ta fram 
mängdförteckning 

Utvärdering och rapportering 
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Bild 1. Elevation av sammanställningsritning till järnvägsbron över lokalväg i Knappsmåla 
 

2.1.2 Plattrambro 
Den mest förekommande brotypen i Sverige är rambron som delas upp i plattrambron och 
balkrambron. Plattrambron används som såväl gång- och cykelbro som trafik- och 
järnvägsbro. Plattrambron karakteriseras av att brobaneplattan är fast ingjuten, inspänd, i 
brons frontmurar, även kallade ramben. Den vanligaste typen av plattrambro är utförd i ett 
spann och oftast i slakarmerad betong i spännvidder upp till cirka 22-25 m. För större 
spännvidder, upp till cirka 35 m, används spännarmering. Vid mark med låg bärighet och 
mindre spännvidder görs rambron ibland med hel bottenplatta, ofta benämnd sluten ram. 
Även stagbalkar kan förekomma mellan bottenplattorna vid mindre goda grundförhållanden, 
se Bild 2. I brons frontmurar är vingmurar infästade. De kan antingen vara parallella med 
brons längdriktning eller snedställda. Oftast är de sendställda. Se Bild 3.(https://batman.vv.se, 
2012) 
 

                               

Bild 2.  Bild 3. 

2.2 Skapa konstruktionselement i Revit Familjer 
Den interna datastrukturen för Autodesk Revit byggs på Familjen som har delats i tre typer: 
System Familjer, Komponent Familjer och Inplace Familjer. 
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 System Familjer: förvaltas av Revit och kan inte skapas eller tas bort. De är oftast inte 
delade mellan projekt. 

 Komponent Familjer: kan skapas och anpassas, och kan lagras i ett externt bibliotek 
som sedan kan laddas in i ett projekt. 

 Inplace Familjer: är anpassad geometri som inte är avsedd att återanvändas eller delas 
mellan projekt. 

(CAD-Q Revit familj, 2008) 
 
Valda järnvägsbrons konstruktionsdelar består av: brobaneplatta, ramben, en hel bottenplatta, 
kantbalk, fyra vingmurar, tre stödmurar med egna bottenplattor och järnvägsräcken med nät. 
Tanken är att modellera dessa konstruktionselement i Revit komponent familjer där de kan 
styras av parametrar, vilket möjliggör en stor flexibilitet. Ett viktigt moment är att man väljer 
rätt mallfil. I Revit finns många olika varianter på mallfiler som man kan välja till den 
anpassade modellen. Mallen kommer att bestämma hur modelleringen kommer att bete sig 
och interagera med andra Revit komponenter. Komponent familjerna i det här projektet har i 
stort sett gjorts i en mallfil som heter ” Metric Structural Foundation”. Räckena har skapats i 
en annan fil som kallas ”Metric Structural Framing”. 

2.2.1  Brobaneplatta 
Brobaneplattan som konstruktionselement i Revit familj styrs av olika geometriska parametrar 
t.ex. höjd, bredd, tjocklek och votning. Dessa parametrar kan ändras och anpassas till olika 
bromodell. Utifrån denna möjlighet har jag gjort en rad försök. Detta har resulterat i: 
 

 Det går lätt att modellera ett parameterstyrt element som har en planvy i rektangel, till 
exempel en brobaneplatta med parameterstyrd votning, längd, bredd, och tjocklek, se 
Bild 4. 

 

 
Bild 4. En brobaneplatta som har en planvy i rektangel och elevation med votning 

 Det är svårare att modellera en brobaneplatta med votning som inte har en planvy i 
rektangel. Ett problem uppstod med att modellera brobaneplattan som har en planvy i 
parallellogram i kombination med votning i elevation på ett bra sätt. Ingen bra lösning 
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 Hittades trots flera försök. Därför har en brobaneplatta i parallellogram utan votning 
används i projektet, se Bild 5. 

 

 
Bild 5. Plan och elevation av parallellogram brobaneplatta 

2.2.2 Bottenplatta 
Att modellera en bottenplatta med olika tjocklek i elevation samt i parallellogram i planvy 
medförde likande problem. Däremot gick det väldigt fort att skapa en bottenplatta som har en 
planvy i rektangel och med olika tjocklek i elevation, se Bild 6. I projektet har jag därför 
använt en bottenplatta med jämn tjocklek. 

 
Bild 6. Plan och elevation av rektangel bottenplatta 

2.2.3 Ramben 
Ramben skapades snabbt eftersom ingen krånglig geometri uppstod, se Bild 7. Däremot 
upptäckte jag senare att eftersom bron är sned och vinklig, så är det svårt att få ihop planvyn 
med alla vingmurar i olika brytningsgrader på ett bra sätt. Istället för att ladda in ramben som 
en komponent familj gjorde jag därför en Inplace familj i projektet för att det då är mycket 
lättare att placera ramben med anpassad geometri vid kanten kring vingmurar, se Bild 
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Bild 7. Plan och elevation av ramben 
 

 
Bild 8. Blåmarkerade ramben i projektet 

2.2.4 Kantbalk 
I de flesta fall gjuts kantbalkar fast på brobaneplattan för att skapa infästningar för räcken, 
samt leda undan vatten längs kanten på bron. I detta projekt har kantbalkar tagit lite längre tid 
att modellera i och med att jag sökt fram ett smidigt sätt att styra alla parametrar. Men 
resultatet blev relativt bra, se Bild 5. 
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Bild 5. Kantbalk i plan och elevation 

2.2.5 Vingmurar och stödmurar med egna bottenplattor 
Vingmurar: 
Till skillnad från standard-plattrambron har den valda järnvägsbron fyra olika vingar med sina 
respektive vinklar. Om man utgår från den befintliga måttritningen(se Bild 6.) samt 
utformningen av vingmurar i armeringsritningen(se Bild 7.) så har jag bedömt att vinge 1, 2 
och 4 görs som en parmeterstyrd familj(se Bild 8.) och vinge 3 görs som en familj med egen 
anpassad geometri (se Bild 9). 
 
 
 

 
Bild 6. Måttringen i plan 
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Bild 7. Armeringsritning, vingmurar 
 

 
Bild 8. Vingmur 1(2, och 4 skapas genom att ändra måtten i de parametrarna.) 
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Bild 9. Vingmur 4. 
 
Stödmurar med egna bottenplattor: 
I projektet ingick tre stödmurar som står på egna bottenplattor. Alla tre stödmurarna har 
liknande utformning och tack vare den parameterstyrda funktionen har det sparats mycket tid 
eftersom det räckte att modellera en stödmur i Revit familj och skapa de andra genom att 
ändra parametriska värden på den utförda familjen, se Bild 10. och Bild 11. 
 

 
Bild 10. Stödmurar 1, 2 och 4 i elevation och 3D vy 
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Bild 11. Stödmurarnas bottenplattor i elevation och 3 D vy 
 

2.2.6 Räcke 
De räcken som används i projektet är en typ av standard- järnvägsräcken med nät. De består 
av ståndare, toppföljare, och mellanföljare. Räcken som ska infästas i kantbalken har gjorts i 
en familj, se Bild 12. På grund av begränsad arbetstid har jag inte arbetat så mycket med 
parametriska värden i räckesfamiljen. Det innebär att inte alla parametrar går att styra. 
Toppföljare och mellanföljare med parametriska värden i längd går att styra men ändringen av 
antalet ståndare måste ske manuellt med hjälp av” Copy/Array”. Dock tar ändringen inte så 
lång tid. 
 

 
Bild 12. Räcke familj i elevation och 3D vy 
Utom räckena som ska infästas i kantbalkarna ingick ytterligare räcken som ska infästas i 
ving- och stödmurarna. Detta lyckades jag inte att utföra i Revit familjen p.g.a. sned geometri 
av topp- och mellanföljare. Istället för att göra hela räcken som en familj gjorde jag enbart en 
ståndare i en familj som kan användas i projektet, se Bild 13.
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Bild 13. Ståndare i elevation och 3D vy 

2.3  Starta nytt projekt 
Väg-/spårlinjer och terrängmodell kan användas som ett utgångsläge vid modellering av bron. 
De grundmaterialen kan skapas med hjälp av olika programvaror t.e x Novapoint och Civil 
3D och därefter kan de importeras till Revit. I detta projekt har grundmaterialen gjorts i 
Novapoint av vägprojektören. 

2.3.1 Terrängmodell i DWG-format 
Terrängmodell i DWG-format läste jag in i Revit genom att ”Link CAD” och 
världskoordinater hämtades med hjälp av ”Manage/ Coordinates / accuire coordinates”. 
Därefter skapade jag en ”toposurface” yta med en viss tjocklek i Revit, se Bild 14.  
 

 
Bild 14. Toposurface yta av terräng modell
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I projektet behöver terrängen schaktas för att bland annat få fram lokalvägen under bron, rätt 
lutning och höjd på slänterna. Jag hittade inte någon annan lösning mot schaktningen än att 
använda funktionen som kallas Buildning Pad. Kontakt har även tagits med AEC supporten, 
dock utan önskvärt resultat. Efter många försök lämnade jag denna fråga till framtida studier. 
I slutbromodellen visas en terrängmodell med schakten som gjorts grovt med Buildning Pad, 
se Bild 15. 
 

 
Bild 15. Bromodell i 3D vy 

2.3.2 Väg-/spårlinljer 
En väglinje, gång-/ cykelväglinje och spårlinje togs fram i Land XML-format av 
vägprojektören och importerades med hjälp av bromodul som kallas ”Bridge Extension” till 
Revit. Efter några gångers försök lyckades jag dock bara att läsa in en Land XML-fil som 
troligen är väglinjen och som dessutom hamnade i fel koordinater.  Kontaktade resurser inom 
Vectura angående problemet och deras gissning är att Land XML-filerna kanske är för stora 
för att importera till Revit. De föreslog att nya väg-/ spårlinjen ska tas fram av vägprojektören 
inför nytt försök. Under tiden har ett antal försök gjorts för att flytta väglinjen manuellt och 
resultatet är att väglinjen har landat på en någorlunda bra symbolisk position. På grund av 
begränsad tid till detta examensarbete har jag tyvärr inte kunnat vänta tills de nya materialen 
kommit således har inget nytt försök på detta gjorts. Den väglinjen som flyttats manuellt 
symboliseras i projektet. 

2.3.3 Kontruktionsfamiljer 
Placeringen av alla konstruktionselement i Revit projekt har gjorts med hjälp av ” Grid och 
level ”. Efter placeringen var det dags att ladda in alla konstruktionsfamiljer till Revit projekt. 
Som det beskrevs tidigare är järnvägsbron sned och vinklig vilket ökar svårigheten med 
kopplingen mellan vingmurar, brobaneplatta och kantbalkar. Punkterna mellan de tre 
elementen s.k. brytningspunkter var svåra att göra lika bra som på 2D-ritningen. Jag hoppades 
att det skulle gå att ”smälta” ihop de tre elementen med hjälp av ”Join” och ”Cut”, men det 
har jag inte fått att fungera. Se Bild 16.



Broprojektering med 3D-cadverktyget Revit Structure, Examensarbete, 2012 Sida 14 
 

 

Bild 16. Järnvägsbron i Plan 
 
Förutom föregående problem har alla konstruktionselement byggts ihop snabbt. Räcken på 
vingmurar och stödmurar har inte gjorts i Revit familj vilket orsakade mycket justeringar för 
hand för att placera räckståndare i höjdled. Toppföljare och mellanföljare finns att hämta från 
Metric Library i Revit, dock måste även de flyttas i sidled genom att jobba i olika vyer och 
detta är mycket tidskrävande arbete.  

2.3.4 Koordinatorsystem 
Revit finns i två koordinater: Origo för brons koordinatsystem(Projekt Base Point) och Revits 
origo (Survey Point). Det bästa är att börja med att sätta rätt koordinater i ett projekt och detta 
kan göras genom att flytta Projekt Base Point till den koordinat som du önskar till ditt projekt. 
Ju längre man kommit i projektet desto svårare att flytta hela objektet. Detta insåg jag inte 
förrän i slutet av projektet då jag försökte flytta hela broobjektet till rätt koordinatsystem 
vilket innebar svårigheter med att ta med alla ”Grid”, måttlinjer, sektionslinjer, ”Level” o s v.  
 

2.4 Skapa ritning 
Att skapa en ritning börjar med att skapa ett nytt ritningsblad (sheets). En ritningsram med 
samma utseenden som den befintliga 2D ritningen till projektet har gjorts separat i Revit 
familj, Se Bild 17. Med hjälp av ”drag och drop” kan fördefinierade vyer skapas på 
ritningsytan, se Bild 18. Resultatet av ritning. 
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Bild 17.  
 

 
Bild 18. Ritning av järnvägsbron i knappsmåla 
 

2.5 Mängdförteckning 
Funktionen med att ta fram mängder är inte så svår att förstå, metodiken handlar mer om 
formler och enheter. Det finns ett antal tillåtna förkortningar till formler och enheter till 
parametrar i Revit. Definition av formler och enheter har stort betydelse för rätta mängder. 
Detta hade jag tyvärr inte tid att studera vidare och söka fram de rätta mängderna. En enkel 
mängdförteckning av konstruktionsdelar togs fram med hjälp av ”View/Schedules”, se Bild 
19.
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Bild 19.  
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3 Inledning 
I detta kapitel sammanfattar jag vilka problem som bör tas med till framtida studier.  

3.1 Sammanfattning av problem 
Under fem veckors arbetsperiod har jag inte kunnat sätta mig in för djupt i alla 
problemlösningar. Som nybörjare med 3D broprojektering har jag fått en övergripande bild 
över hur Revit Structure fungerar för att utföra en bromodell. Förhoppningsvis kan jag 
fördjupa mig vidare med Revit Structure. Därför är det viktigt att summera vilka problem som 
bör tas med till framtida studier. Summerade problem: 

 Hur modellerar man ett snett konstruktionselement med olika geometrier? 
 Hur ska en Land XML-fil definieras som användbart grundmaterial till Revit projekt? 

Finns det bättre beskrivningar av vad en Land XML-fil ska innehålla? 
 Hur sveper man den krångliga geometrin i en bromodell? 
 Hur schaktar man terrängen med rätt höjd och lutning i Revit och hur tas mängder av 

fyllning fram? 
  Vad är definitionen av tillåtna förkortningar till formler och enheter till parametrar i 

Revit och hur kopplas de till mängdförteckningsinnehåll? 
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4 Inledning 
I detta kapitel avslutas rapporten med en diskussion och slutsatser där jag påvisar vilka 
fördelar och nackdelar som finns med broprojektering med Revit Structure jämfört med 
traditionell broprojektering. 

4.1 Diskussion och Slutsatser 
Det Autodeskutvecklade BIM-verktyget Revit Structure är det gränssnitt som är anpassat för 
konstruktörer. Det ger en bättre koordinerad/ samordnad och pålitlig arbetsmodell vilket i sin 
tur leder till en effektivare och mer tillförlitlig design och dokumentation. Revit Structure är 
även anpassat för tvärdisciplinär samordning (Autodesk, 2010). 
 
Programmet bygger på parametrisk modellering vilket innebär att om en förändring görs på 
något ställe i CAD-modellen eller dokumentationen så ändras det automatiskt på alla berörda 
ställen. Funktionen möjliggörs av att varje objekt som skapas sparas i en databas med Revit 
Structure, där all information lagras och kan återanvändas. Detta medför att projekteringstiden 
blir kortare, och att felmarginalen minskar. Detta genererar lägre kostnader. 
 
3D broprojektering med Revit Structure ger en ökad förståelse för den färdiga bromodellen, 
Jämfört med traditionell 2D projektering koncentrerar man sig på att skapa en hel färdig 
bromodell istället för att var och en har fokus på sin egen del. Man kan ur modellen sedan 
genom externa program utföra t.ex. energiberäkningar, kollisionskontroller, dimensionering. 
Även fler dimensioner som tidsplanering (4D) och kostnadskalkyler (5D) kan läggas in. För 
broprojektering gäller 3D som första steg i nuläget anser jag eftersom att utvecklingen inte 
kommit lika långt som inom husbyggnation.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att det finns många fördelar med att arbeta med Revit 
Structure för broprojektörer, för att minska tidåtgång och kostnad och även ur ett pedagogiskt 
perspektiv för att öka förståelsen för den färdiga bromodellen t.ex. vid s.k. sakägar-
sammanträden. Min uppfattning är att Revit Structure kommer att leda till en stor 
framtidsutveckling, dock kan det ta relativt lång tid att ändra arbetssätt med 3D projektering 
och även 4D och 5D. Utifrån skillnader mellan 3D projektering och traditionell 2D 
projektering, bör nya krav som är anpassade till 3D modellering tas fram av Trafikverket.  
 
 
Å andra sidan utvecklas teknik väldigt fort, troligen kommer mer mjukvaror eller 
kombinationspaket som är anpassade till broprojektering inom kort. Framför allt krävs en 
vision på företaget och medarbetare som är beredda att söka projekt med större utmaningar 
och driva dessa frågor för att utvecklingen ska gå framåt. 
 
Under tiden jag arbetat med att modellera bromodellen så har jag skapat en övergripande bild 
av användningen med Revit Structure. Ett antal olika fördelar och nackdelar med att jobba 
med Revit Structure har jag funnit.
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Fördelar Nackdelar 

 Mer sammanställd information         
 Förenklad kommunikation i 

samarbetet med hjälp av visualisering 
 Ökar förståelse för den färdiga 

byggmodellen 
 Ändring av modellen i någon av 

vyerna slår automatiskt igenom i alla 
andra vyer som är berörda 

 Brist på utvecklad arbetsmetod 
 Beroende på vilket typ av projekt 

man ska arbeta med, passar inte för 
alla projekt 

 Svårt att uppnå samma detaljerade 
nivå som traditionell 2D projektering 

 Funktionerna är mer anpassade till 
husbyggnation än så länge 
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