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Abstract

Detailed 3D

Petras Šlionskis

Digitalization in the construction industry is taking huge steps
towards becoming less dependent on paper drawings and instead
increasing usage of 3D/BIM models throughout the whole construction
process. This thesis attempts to gain a better understanding for
Autodesk Revit parameters length and cut length of steel beams, to
increase accuracy and level of automatization for quantity takeoffs.
The second part of thesis contains implementation of steel
connections in 3D models since the creation usually takes place in 2D
programs.

Method contains information search in books, other theses, websites
and two computer studies. The first one for length measurement
purpose to understand difference between length parameters of single
beams and interactions between various construction elements. The
second part contains test of steel connections tool in Revit 2018 on
the simple steel construction and toolbar steel in Revit 2019 for
constructing a couple parts from 2D drawings.

The results make it clear that parameter length usually has nothing
in common with the actual length of the beam and cut length is the
parameter one should be consider. Solutions for steel connections in
3D models might be found in Revit 2019, although some improvements
are necessary. Revit 2018 might be useful in some minor cases, but
nothing too complicated.
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SAMMANFATTNING 

Digitalisering i dagens byggindustri spelar större roll än tidigare. 

Användning av pappersritningar minskar och tillgång till 3D/BIM modell i 

VR eller en surfplatta är mer vanligt, men för att detta ska fungera krävs 

utveckling inom området. Arbetets första del försöker underöka skillnaden 

mellan Autodesk Revit parametrar length och cut length av stålbalkar för 

längdavtagning så att processen kan förenklas och göras till en mer 

automatisk. Andra delen fokuserar på implementering av 

konstruktionsdetaljer i 3D modeller. 

Metod för arbetet består av en litteraturstudie för insamling av information 

och två datorundersökningar. Den första datorundersökningen för gransk-

ningen av skillnaden mellan längdparametrarna för enstaka balkar och 

olika kombinationer med byggelement. Den andra datorundersökningen 

består av två olika sätt att tillverka förband, Revit 2018 som erbjuder 

färdiga lösningar och Revit 2019 där allt byggs från olika komponenter. 

Resultatet visar att parametern length oftast inte har någon betydelse för 

den verkliga längden och cut length är den parameter som visar korrekta 

längden. Lösning med förband i 3D modeller kan hittas i Revit 2019 men 

kräver förbättringar för kompletta resultat. Revit 2018 kan användas i vissa 

specialfall, men inte för komplexa modeller. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: 3D, balklängd, BIM, cut length, förband, length, 

mängdavtagning, Revit 
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1. INTRODUKTION 

1.1 Inledning 
BIM samordning är det självklara valet för projektering av byggnader nu 

när många projekt blir alltmer komplicerade. Användningsområdet för 3D-

modeller utvidgas ständigt inom byggindustrin. De senaste trenderna är att 

implementera 3D-modeller även under produktionsskedet så att man kan få 

informationen direkt från modellen med hjälp av digitala verktyg. Detta ger 

upphov till ett minskat behov av pappersritningar och att det senaste, 

därmed aktuella, dokumentet visas. Dock krävs det mycket arbete för att 

modeller ska vara tydliga och väl detaljerade.   

Stora tekniska framsteg och innovationer inom byggbranschen borde främja 

utvecklingen av människans kunskaper inom området. Med expansion av 

BIM-databasen tillkommer nya objektparametrar man måste vara 

medveten om. Tillkomsten av nya objektparametrar orsakar oklarheter 

kring hur parametrarna påverkar objekten samt på vilket sätt de kan 

styras. Oförståelse för parametrarnas funktion ger upphov till problem när 

mängdförteckning skapas och således orsakar ett behov av manuella 

korrigeringar i efterhand. 

Ett annat problem som måste implementeras i modeller är detaljer och 

anslutningar. Idag ritas många detaljer i 2D, vilket beror på det 

tidskrävande arbetet att uppnå nödvändig detaljnivå i 3D samt att 

rittekniken för 3D-detaljer inte är välutvecklad ännu. 

1.2 Bakgrund 

1.2.1 BIM 
”Building Information Modeling” (BIM) är ett arbetssätt som idag är vanligt 

förekommande inom många byggprojekt. Figur 1.1 demonstrerar hur BIM 

fungerar som ett tillägg till 3D-modellen. Objektorienterad information 

såsom till exempel: storlek, färg, m.m. kan länkas till varje element i 

projektet. Utan denna information blir det bara en vanlig 3D-modell.[1] 
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Figur 1.1 Skillnaden mellan olika typer av informationsöverföring [2] 

Med en tydlig detaljerad modell kan man få ut mycket information med 

endast några knapptryckningar. BIM projektering ger nytta i varje 

byggprocessfas: i tidiga skeden kan visualisering av förslag ge en bättre 

överblick av projektet. Under projekteringsskedet när olika discipliner ritar 

systemhandlingar i en och samma modell – kollisionskontrol hjälper till att 

minska antalet projekteringsfel som skulle uppkommit under produktionen.  

Det finns flera fördelar med användning av en BIM modell, här är några av 

dem: 

 Visualisering 

 Tidsplaner 

 Bättre samordning 

 Mängdavtagning och kalkylering [3] 

Skapande av ritningar i 2D är ett föråldrat arbetssätt där allt skapas i olika 

lager. Ur tidsynpunkt är dock arbetet produktivt eftersom branschen har 

samlat stora mängder av erfarenhet sedan man bytte från handritningar till 

2D. Arbetet med 2D försvåras när ändringar måste läggas in i ritningar. 

Ritningarna måste då redigeras, vilket kräver stor tidsåtgång. 

Att arbeta med BIM är inte längre något nytt men det finns ett behov av 

mer erfarenhet. Arbetet av att skapa en modell kräver högre insatser i 

början men med tiden så ger användning av BIM stora fördelar i perspektiv 

av kvalité- och tidssynpunkt.[1] Figur 1.2 visar att det är krav på en större 

arbetsinsats i början av projektet men att i snitt är längre under hela 

processens lopp. 
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Figur 1.2 Skillnaden mellan 2D-CAD och BIM under en byggprocess [1] 

 

1.2.2 Mängdavtagning 

Mängdavtagning har primärt skett manuellt med penna och linjal från 2D 

ritningar. Något som är ineffektivt, då det tar lång tid och påverkar 

resultaten negativt. En långsam arbetsprocess kan leda till att ritningarna 

blir inaktuella och mängdavtagningen måste börjas om med nya reviderade 

ritningarna.[1] 

Produktionskalkylen är en stor del av ett byggprojekt. Likaså är 

kännedomen av olika materielmängder en viktig del under byggprocessens. 

Figur 1.3 markerar att mängdberäkning är en fundamental byggsten för 

hela produktionen. Under anbudsskeendet tas en anbudskalkyl fram som 

primärt består av mängdberäkningar, vilka är oftast baserade på nyckeltal 

och tidigare genomförda projekt. Behovet av en realistisk kalkyl för 

projektet kan avgöra om arbetet kommer att gå med vinst eller förlust. 

Vilket sedermera avgör huruvida anbudsläggaren kommer få projektet eller 

lagt tid på anbudet i onödan. Stora skillnader i beräknade mänger mot 

faktisk kostnad kan orsaka onödiga utgifter.[4] 

Före byggstart görs det en detaljerad produktionskalkyl där 

resurssammanställning i form av mängdförteckningar och olika 

beskrivningar utgör grunden för kalkylen.[5] Det finns inga regler som 

säger vem som upprättar mängdförteckningarna, men det framgår alltid av 

kontraktet vem ansvaret faller på. Alla mängder måste sammanställas så 

det går enkelt att göra uppföljningar och kontroller under produktionen för 

upprättande av en slutkostnadsprognos, vilket är viktig för den ekonomiska 

översikten.[6] 
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Figur 1.3 Mängdberäkningens betydelse för produktionen [6] 

Om tillgängliga modellerna företaget tillgår är tillräckligt detaljerade så 

sker mängdavtagningen med hjälp av ”smarta modeller” snabbare och ger 

bättre resultat. Teknikens snabba utveckling gör att ingenjörer inte hinner 

med i teknikutveckling, därför görs fortfarande vissa moment 

"halvautomatiskt".  En modell kan generera en mängdförteckning vilken 

exporteras till ett textdokument. Informationen som är lagrad i dokumentet 

kan placeras i ett Excel-ark där en layout skapas som liknar upplägget från 

Revit. Saknade element eller felaktiga värden kan ändras manuellt för 

framtagandet av den slutliga mängdförteckningen. Figur 1.4 visar 

skillnaden mellan en exporterad mängdförteckning från Revit och Excel. 

 
Figur 1.4 Exportering av en mängdförteckning. Arbetsyta från Autodesk 

Revit 2018 till vänster och samma förteckning exporterad till Excel till 

höger. 
 

1.2.3 Längdparameter i Revit 

Balklängd är en viktig parameter som måste redovisas med hög 

noggrannhet. I Revit finns det två längd parametrar: ”length” och ”cut 

length”. I Autodesks hjälpportal förklaras begreppen så här: 

 "Length is the measurement of the beam's representation in Coarse detail 

display. Cut Length is the measurement of the physical geometry in 

Medium and Fine display".[7] 
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Med det menas att ”length”-parametern endast är ett representativt mått 

när grov detaljeringsnivå är aktiv medans ”cut length” representerar den 

fysiska geometrin under förutsättningen att detaljeringsnivån är inställd på 

medel eller hög. 

Det finns två olika symboler vid en balks ände: cirkel och pilar (se Figur 

1.5). Cirkeln visar var änden på en balk är ansluten mot ett annat objekt, 

t.ex.:  en vägg eller en pelare.[8] Pilarna reglerar ”extend” och ”cutback” 

parametrarna. ”Cutback” parametern är en instans-parameter och 

aktiveras när balkens ände är ansluten mot ett annat element. Parametern 

gör balken kortare så att det bildas ett mellanrum, med 12.7 mm eller ½ 

tum som ett förbestämt värde (detta värde kan justeras manuellt i 

efterhand), för att skapa monteringstoleranser.[9] ”Extend”-parametern 

likaså ”cutback” är en instans-parameter och är tillgänglig när balken har 

en fri ände.  

 
Figur 1.5 Verktyg för ändring av en balkens längd [8] 

Funktionen ”cope” används när två element "går i" varandra, det kan vara 

en anslutning mellan t.ex.: två balkar (se Figur 1.6). För att undvika dessa 

kollisioner kan det ena elementets flänsar sågas ur så att två detaljer 

passar ihop bättre. När en balk är vald under fliken ”modify” finns funktion 

”apply coping”. När funktionen är aktiv väljs först den balk som ska sågas 

och sedan den balk som den första balken ska passa in i. Efter avslutad 

procedur får elementet ett mellanrum mot det vinkelräta elementet och en 

parameter ”coping distance” dyker upp i ”instanceparameter”-rutan. I 

praktiken så kan sågning genomföras manuellt eller med hjälp av maskiner, 

i båda fallen används gaslåga för sågning. [10][11] 
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Figur 1.6 Två balkar “går i“ varandra till vänster. Till höger är cope  

applicerat [10] 

 

1.2.4 Förband och knutpunkter 

Infästningar håller ihop konstruktionen och är således mycket viktig 

byggkomponent. De två vanligaste sammanfogningsmetoderna är 

skruvförband och svetsning. Det finns även olika typer av kopplingar 

beroende på vilka element som ska kopplas ihop: 

 Pelarfot används för montering av pelare mot en grundkonstruktion. 

 Pelarskarv/balkskarv används för sammankoppling av två element 

av samma typ. Ett element brukar tillverkas i längder upp till 20m 

p.g.a transport-begränsningar. Om behovet finns kan flera element 

kopplas ihop, vilket är vanligt för flervåningsbyggnader och längre 

balkar som förekommer vid stora spännvidder.[12]  

I Figur 1.7 markeras fotplåten med nummer fem, pelarskarven med 

nummer fyra och balkskarven nummer tre. 

 

Figur 1.7 En stålkonstruktion med placering av olika förbandtyper [13] 
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En nyhet som implementerats i ”Autodesk Revit 2017” är funktionen ”steel 

connections” vilken innehåller ca 20 frekvent förekommande förband som 

följer kinesiska och japanska standarder. 2018 års version levererar över 

100 nya elementkopplingar fördelade bland kategorierna: anslutning mellan 

två balkändar, pelare – balk anslutning, generella anslutningar för 

diagonala balkar, fotplåtar, m.m.[14][15] 

Revit 2019 som är den senaste versionen har fått ett tillägg i form av en ny 

flik som inte fanns i Revit 2018. Figur 1.8 illustrerar fliken ”steel” som 

innehåller varierade element för konstruktion av förbanden: stålplåt, 

skruvar, svetsar, m.m. Med dessa verktyg ges möjlighet för tillverkning av 

egna unika förband.[16]   

 
Figur 1.8 Fliken ”steel” från Autodesk Revit 2019 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att undersöka vilka möjligheter det finns för ett 

förbättrat arbetssätt för mängdavtagning samt hur man kan bedöma 

parametrarnas korrekthet och upptäcka eventuella avvikelser med 

huvudfokus på stålbalkar.  

Målet är dels att få en ökad förståelse för felkällor och skapa rutiner för 

enklare mängdavtagning av stålkonstruktioner samt ge råd kring hur 

elementkopplingar kan implementeras i 3D modeller. 

1.4 Frågeställning 
De frågeställningar som examensarbetet söker svar på är: 

 Vad är skillnad mellan längd parametrarna: ”length” och ”cut 

length”? 

 Vilka parametrar är möjliga att koppla till elementkopplingar för 

mängdavtagning? 

 Kan man ersätta 2D-detaljritningar med ritningar från 3D-modeller?  

1.5 Avgränsningar 
Val av programvaran: Autodesk Revit används för datorundersökningar. 

Revit 2018 används för bestämning av längdparameters betydelse, eftersom 

företaget inte har den senaste programvaran i bruk än. 
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Undersökandet av förband kommer att ske med både Revit 2018 och 2019 

års versioner. 

1.6 Metod 

1.6.1 Litteraturstudie  
Bakgrundsbeskrivning i form av en litteraturstudie genomförs för att samla 

in relevanta och fördjupade kunskaper inom ämnesområdet som underlag 

inför datorundersökning (1.7.2). Insamling av information består av 

dataprogrammets användarmanualer i digitalform, skriftliga rapporter, 

artiklar, websidor/webforum samt böcker med fokus på: BIM, 

mängdavtagning, konstruktion och programvaran Revit. 

1.6.2 Datorundersökning 
Datorundersökning kommer att genomföras med hjälp av programvaran 

Autodesk Revit.  

1.6.2.1 Längdavtagning 
De parametrar som undersökningen syftar till är: ”length” och ”cut length”. 

Vid avkortning av balkändar används ”reference plane”. Först kommer 

enstaka balkar kapas på en eller båda sidor med varierande vinklar. Senare 

byggs olika konstruktioner upp med varierande anslutningar mellan 

elementen: 

 Vägg – balk 

 Balk – balk 

 Pelare – balk 

 Bjälklag – balk 

Längdparametrar läses av från ”instansparameter”-rutan eller 

mängdförteckning. Balkarna måttsätts med hjälp av programmens 

måttsättnings-verktyg för att redovisa de olika längderna. 

1.6.2.2 Förband 
Undersökning av förband kommer att delas upp i två delar: förband till och 

med Revit 2018 – med funktionen ”steel connetions” och Revit 2019 version 

– fliken ”steel”. I första delen byggs en enkel modell där förband från olika 

grupper placeras in för att undersöka deras användbarhet och vilka 

parametrar man kan ta fram i mängdförteckningar och ritningar.  

För undersökning av Revit 2019 kommer tillverkning av förband ske med 

2D-ritningar från ett verkligt byggprojekt som underlag. Två smides-
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detaljer från samma konstruktion återskapas med samma detaljeringsnivå 

för att efterlikna de ursprungliga ritningarna till högsta möjliga grad. 

Första detaljen består av totalt sex plåtar som är fastskruvade i väggen. 

Varje plåt har en VKR (varmformat konstruktionsrör) fastmonterad. Andra 

detaljen är en lastöverförande konstruktion, där VKR överför lasten mot en 

UPE-balk som i sin tur är kopplad med en HEA-balk. I mitten av HEA-

balken monteras ett runt rör vilken överför kraften ner till en fotplåt som i 

sin tur är förankrad i grunden (Bilaga B17.1).  
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2. GENOMFÖRANDE 

2.1 Längdavtagning 
En profil av typen IPE100 används i alla delar av längdavtagning för balkar 

och pelare. Balkarna är numrerade och markerade (tag) med parametern 

”mark” som lokaliseras i rutan ”properties” under kategori ”identity data”. 

Om markeringen med denna parameter saknas tas den fram genom 

redigering av en befintlig familj. 

Avkortning av balkarna genomförs med verktyget ”cut” som finns under 

fliken ”modify”. Korrekt användning av verktyget sker på följande sätt: när 

funktionen är aktiv väljs en balk som ska avkortas och senare väljs en 

önskad referensplan. 

Mängdförteckningar skapas genom att högerklicka på ”schedules/quan–

tities” raden som är placerad i ”projekt browser”-rutan. Genom att trycka på 

”new schedules/quantities” så kommer en lista med olika objekt upp. 

Skapandet av en mängdförteckning för balkar görs genom att välja 

”structual framing”, i nästa steg läggs önskade parametrar in för att skapa 

en lista. Värdena som fås från mängdförteckningen utnyttjas i senare skede 

för måttsättning av ritningarna. 

Om balkens ände är avkortad kan måttsättningen försvåras eller vara 

omöjlig, därför ritas en kort linje vid dessa ändar vilket möjliggör att 

mätverktyget kan ha en parallell referens.  

2.1.1 Enstaka balkar 
Fyra balkar skapas med längden 1500 mm. Första balken lämnas orörd som 

referensobjekt för jämförelse av återstående balkar.  Andra balken sågas av 

på ena sida med 45° vinkel. Balk nummer tre kortas av på båda sidor med 

olika vinklar, 58.5° på vänster sida och 20° på höger sida, enligt Figur 2.1. 

Sista balken sågas av med hjälp av fyra referensplan vilka skär varandra 

vinkelrät. 

 
Figur 2.1 Balk B3 (Bilaga B1.1) 
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2.1.2 Vägg – balk 
Två väggar med tjockleken 200 mm placeras med en meters mellanrum, tre 

balkar spänns mellan dessa väggar. Samtliga balkar ritas in med start- och 

slutpunkt i väggarnas centrumlinje. Balk BV1 är ett referensfall, prog–

rammet skapar automatiskt ett mellanrum i balkändarna. Andra balken 

har ett ändrat värde på start ”cutback” parametern till 50 mm. Från Figur 

2.2 framgår att för det sista fallet sågas balkens ände med 39° vinkel. 

 
Figur 2.2 Balk BV3 mellan två väggar (Bilaga B2.1, sektion A-A) 

2.1.3 Balk – balk 
Två parallella balkar ritas med 1000 mm avstånd mellan profilernas 

centerlinje där balken till höger är lite kortare. Mellan dem spänns två 

balkar in, tredje balken har inspänning endast i vänstra balken. Balk BB1 

har sin startpunkt i mitten av den tvärgående balken TVB1 och har längden 

en meter. Vänstra änden, som är inspänt mot en annan balk, har en start 

”join cutback” parameter vilken är nollställd. Högra änden, som är en fri 

ände, har ”end extension” parameter som ökas till 500 mm. 

I fall två är balkens start- och slutpunkt i de två vinkelrättgående balkarna. 

Båda balkens ändar får ett förinställt ”cutback” -värde, en skillnad mellan 

dessa två ändar är val av referenspunkt vilket genomförs med ”change 

reference”-verktyget som visas i mitten av Figur 2.3. Balkens vänstra ände 

har balkens perimeter som referens, d.v.s. en balk ramas in i en osynlig 

fyrkant där ena sida skapas av flänsarnas bredd och andra sida motsvarar 

balkens höjd vilket framgår till höger i Figur 2.3, ”start join cutback” 

lämnas oförändrad. Den högra balkens ände har referens i profilens mitt, 

denna syns till vänster i Figur 2.3, detta gör att balkarna ”går i” varandra, 

inga ändringar görs för ”cutback” parameter.  
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Figur 2.3 Utseende av verktyget ”change reference” i mitten, till vänster 

utplacering av referens mot profilens mitt, till höger profilens referens i 

form av balkens omkrets. 

 

Tredje balken är inspänd på samma sätt som balk två. I detta fall är 

balkändarna modifierade, vilket görs med ”apply coping” -verktyget, ”coping 

distance” väljs till 5 mm. Referensen för båda ändarna är balklivet, men på 

vänstra sidan är ”start join cutback” nollställt och höger sida har det 

förinställda värdet. 

2.1.4 Pelare – balk 
En balk BP1 är placerad mellan två pelare med avstånd 1200 mm mellan 

dem och har sina flänsar riktade mot balken. Pelarnas ändpunkt används 

som referens för start- och slutpunkt. Programmen skapar automatiskt 

”cutback”-mellanrum för varje balkände. 

I fall två är pelarna placerade med 1200 mm mellanrum mätt från pelarnas 

centrumlinje. En balk ritas mellan de två pelarna med centrumlinjen som 

utgångspunkt. Pelarens perimeter är en automatisk referens för balken. 

Balk nummer tre är belägen mellan två pelare och är nästan identisk mot 

föregående fall. Ändringen som görs i detta fall är att referensen är pelarens 

centerlinje. Detta gör att ”cutback”-parametern har pelarens mitt som 

utgångspunkt. 

2.1.5 Bjälklag – balk 
Två bjälklag skapas med 800 mm avstånd från varandra. Två balkar är 

inspända mellan dessa plattor. Första balken skapas utan några ändringar. 

I högra änden av balk BBJ2 skapas 25 mm mellanrum med hjälp av 

parametern ”end extension”. För att balken ska kortas av anges ett negativt 

värde i parameterfältet. Båda fall redovisas i Figur 2.4. 



   
 

14 
 

Figur 2.4 Två balkar inspända mellan bjälklagsplattor (Bilaga B5.1) 

2.2 Revit 2018 
Arbetet påbörjas med installation av alla förband eftersom de inte ingår i 

den vanliga installationen och då räknas som ett tillägg. Tydliga 

instruktioner för hur installationen går till visas i ett videoklipp.[17] En 

enkel konstruktion med mått 6x8 m (Bilaga B7.1) byggs upp med HEA 200 

pelare samt olika balktyper bland annat: IPE 200 och HEA 120. Planhöjden 

sätts till 1500 mm. Det placeras även ut några diagonala balkar. Tak görs 

med 10° lutning (Bilaga B7.3), då används IPE 200 som takfot. HEA 100 

används till stöd för montering av takplåten. En bild av konstruktionen i 3D 

visas i Figur 2.5. 

 
Figur 2.5 Byggkonstruktion med utplacerade förband i 3D (Bilaga B17.4) 

Det finns två olika sätt att placera förband: genom att välja ”connections” 

går det från menyn bestämma sig för vilken typ av förband som är lämpligt. 

Sedan markeras element i tur ordning. Andra alternativet går igenom 



   
 

15 
 

processen bakifrån. Först väljs vilka element som ska kopplas ihop, sen går 

väljs fliken ”structure” och ”connections”, genom detta finns möjligheten att 

hitta lämpliga förbandtyper. Genom andra alternativet ges endast tillgång 

till de förband som uppfyller kriterierna för koppling. Finns det osäkerhet 

på hur förbandet placeras eller i vilken turordning elementen måste väljas 

återfinnes det mer information genom att placera musen en längre stund 

över förbandet. En ruta kommer då upp som berättar i vilken ordning 

elementen måste väljas samt vilka profiler som passar, rutan beskriver 

även hur förbandet är uppbyggt och vilka parametrar man får tillgång till. 

Figur 2.6 demonstrerar ett exempel för takfotsanslutning. 

 
Figur 2.6 Informationsruta för ett förband mellan balk och pelare 

När ett förband är placerat kommer resultatet inte upp på en gång. 

Programmet räknar ut geometrin och anpassar förbandets parametrar för 

optimala värden. Processen kan observeras igenom en ikon längst ner i 

högra hörnet, där en cirkel snurrar runt. Figur 2.7 exemplifierar ett fönster 

som visar vilka processer som räknas just nu. 
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Figur 2.7 Bakgrundsprocesser för beräkning av förbandgeometri. 

Det kan förekomma att ordningen som balkarna valdes i inte är korrekt. 

Detta kan orsaka att förbindelserna mellan elementen utformas på ett 

oönskat sätt. Från ett aktivt förband syns några streck som går åt olika 

riktningar och har cirklar i ändarna: en blå cirkel betyder att det är element 

nummer ett. Beroende på hur många balkar som är ihopkopplade finns 

siffror i andra cirklar som syftar på ordning för andra balkar. Balkarnas 

ordning kan ändras genom att dra en cirkel ovanpå en annan cirkel, då 

kommer dessa två att byta plats. Figur 2.8 klargör ordningen för anslutning 

mellan en pelare, en horisontal balk och en diagonal balk. Pelaren rankas 

först, sedan den horisontella balken och slutligen den diagonala balken. 

 
Figur 2.8 Utformning av ett förband med noder för reglering av turordning 
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2.2.1 Base plate 
Från förbandmenyn väljs ”base plate” och placeras under en pelare. När 

förbandet är placerat kan det justeras genom att trycka på knappen ”modify 

parameters”. Rutan som kommer upp innehåller olika kategorier med 

parametrar för anpassning. Vid sidan av parametrarna finns oftast en figur 

vilken är relaterad till fliken där parametrarnas numrering korresponderar 

med parametrarnas nummer på figuren. En flik med parametrar för 

skapande av livavstyvningar på ett fotplåtsförband visas i Figur 2.9. 

 
Figur 2.9 Fliken med livavstyvning för en fotplåt  

Möjligheten för korrigering av denna förbandstyp ges genom plåtens 

storlek, skruvutformning, olika avstyvningstyper m.m. Vid korrigering för 

detta fall ökas plåtens dimensioner åt varje sida så att skruvar får mer 

plats, längden på ankarskruvar minskas, håldiametrar reduceras och 

avståndet mellan skruvar ökas. Två avstyvningsplåtar placeras på varje 

sida mot flänsarnas ändar. Skillnaden mellan det ursprungliga och 

modifierade förbandet demonstreras i Figur 2.10. 

 
Figur 2.10  ”Base plate” efter beräknad geometri till vänster och efter 

justering till höger (Bilaga B15.1, Figur 1) 
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2.2.2 Clip angle 
Ett förband som passar för anslutning mellan pelare och balk är ”clip 

angle”, Figur 2.11 visar anslutningen i 3D. Förbandet består av två 

vinkelelement på varsin sida av balken. Elementen behöver väljas i rätt 

ordning för att förbandet ska placeras korrekt: först pelare och sen balk. 

Några ändringar som kan göras för denna typ är utsågning av flänsar och 

skruvars utplacering. Ett skapat förband är för stort och ryms inte mellan 

flänsarna. Minskat antal skruvar kortar av vinkelelementen så att längden 

blir bättre anpassad för profilen. Förbandets läge justeras ytterligare genom 

höjning i vertikalled. 

 
Figur 2.11 ”Clip angle” i 3D (Bilaga B10.4) 

2.2.3 Platform T 
”Platform T” förband används för anslutning mellan två balkar. Placeringen 

sker mellan balkar HEA 200 och HEA 120. Största balken väljs först och 

sedan den andra balken. Förbandet ändras genom byte av T profilen, 

justering av skruvmönstret, förstärkning med avstyvningar, m.m. 

Förbandet skapas med för stor dimension av T-profilen, ändplåten (som inte 

täcker hela profilen) och skruvar som hänger i luften, vilket framgår ur 

Figur 2.12. 
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Figur 2.12 ”Platform T” före bearbetning (Bilaga B.15.1, Figur 3) 

2.2.4 Knee of frame bolted, with haunch 
Förband mellan pelare och takfot skapas med ”knee of frame bolted, with 

haunch”. Förbandets uppgift är att koppla ihop pelare och balk så att de 

tillsammans bildar en takfot. Ordningsmässigt väljs pelaren först och 

balken som nummer två. Överhäng, pelarens höjd, m.m. är parametrar som 

kan ändras i ett sådant förband. Förbandet skapas utan några större fel. 

Bredden på plåten, vilken är monterad mot pelaren, är enda problemet 

eftersom skruvarna inte får plats på den i ursprungsfallet. Figur 2.13 visar 

en takfotsanslutning mellan pelare och takstol. 

 
Figur 2.13 En sektionstirning av ”Knee of frame bolted, with haunch” 

(Bilaga B.12.2) 
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2.2.5 Apex haunch 
Taknocken bildas av ”apex haunch”. Förbandet används till samman–

kopplingen av två balkar för utformningen av taknocken, se Figur 2.14. 

Svetsstorlek, plåtar för avstyvning är några element som kan ändras i detta 

förband. I detta fall är förbandet nästan felfritt. Det är endast avståndet 

mellan skruvarna på nedre delen som behöver minskas, så att 

åtkomligheten förbättras. 

 
Figur 2.14 ”Apex haunch” i en sektion efter bearbetning (Bilaga B.13.2) 

2.2.6 Purlin connection with plate 
Förband mellan takstolar och bärandebalkar: ”purlin connection with 

plate”. Syftet med förbandet är att koppla ihop två balkändar och montera 

mot en vertikal balk detta kräver tre element. Här används det för koppling 

mellan två balkar. Därför måste förbandtypen väljas först annars kommer 

programmet inte att ge tillgång till detta alternativ. Kopplingen sker mellan 

takstol av IPE 200 balken och HEA 100 som vilar ovanpå. Parametrarna 

ger möjlighet till ändring av hålutformningen, plåtgeometrin samt 

skruvutformningen. Om inte några justeringar samt tillägg genomförs 

kommer förbandet inte att passa in. Antalet skruvar minskas till en skruv 

på varje sida, efter det minskas plåtens höjd och passas in mellan profilens 

flänsar. Ett extra plåt-element läggs till så att förbindelse kan ske med 

skruvar istället för svets. Slutligen reduceras de vertikala dimensionerna på 

plåten och förbandet utformas till en mer kompakt form. Figur 2.15 visar ett 

förband som har genomgått alla justeringar. 
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Figur 2.15 ”Purlin connection with plate” i 3D efter justeringar (Bilaga 

B.14.4) 

2.2.7 Omplacering, dimensionering, mängdförteckning 
När utformningen av en förbandstyp är klar kan den genom kopiering eller 

spegling placeras på andra platser där samma utformning efterfrågas. 

Anledning till denna arbetsmetod är att skapandet av ett förband på en ny 

plats kommer att generera en helt ny geometri. Alla parametrar kommer 

således vara nollställda och behöva justeras igen. 

Vissa typer av förband ger möjlighet till genomförande av beräkningar för 

dimensionering. Bland alla flikar med parametrar finns ”code checking”. I 

en av dess rutor fylls värdena i för moment, normalkraft och tvärkraft. När 

man klickar på knappen ”check” genomförs en beräkning enligt Eurokod 3 

och en kort sammanfattning redovisas i en ruta bredvid knappen. En 

fullständig rapport kan skapas genom att trycka på ”report” -knappen. För 

ett exempel på en skapad rapport se: Bilaga B16. En del förband har 

möjlighet att dimensioneras mot ”AISC” (American institute of steel 

construction), detta medför funktionen ”presize” som automatiskt justerar 

alla parametrar tills förbandet är godkänt. I Figur 2.16 visas en flik med en 

dimensioneringsberäkning för ett ”knee of frame bolted, with haunch”-

förband. 
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Figur 2.16 En genomförd beräkning på ett förband 

En mängdförteckning skapas för ”structual connections”. Dessa parametrar 

väljs till redovisning: ”type”, ”count”, ”code checking status” (som redovisar 

om förbandet har genomgått beräkningskontroll) och ”input elements” (vilka 

element som bundits ihop). I Figur 2.17 ges ett utdrag från mängd–

förteckningen. 

 
Figur 2.17 Utdrag från en mängdförteckning av förband från Revit 2018 

(Bilaga B8.1) 

 

2.3 Revit 2019 

2.3.1 Detalj 1 
Arbetet med den första detaljen påbörjas genom placeringen av två väggar 

så att de bildar ett hörn. Konstruktionen delas in i fyra plan så att de 

utplacerade rören och balkarna är i rätt höjd med deras överkant. När alla 

nödvändiga rör står korrekt i höjdled kan även sidled ställas in med 

erforderlig måttsättning. Till utplacering av plåtar väljs en väggyta som 

referensplan. Med funktionen ”plate” ritas en fyrkant och rätta dimensioner 

rättas till i efterhand. När önskad geometri är uppnådd avslutas arbetet 

med en grön bock. Plåtens tjocklek justeras med en ”thickness” -parameter 

som finns i rutan ”properties”. Om färdig ritat element inte syns kan det 
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bero på att objektgrupppen måste aktiveras under ”visibility/graphic 

overrides” (snabbt kommando VV/VG). Olika komponenter för konstruktion 

av en detalj finns som underkategorier ”structual connections”. Om kompo–

nenterna fortfarande är osynliga kan detta bero på att ”detail level” måste 

sättas till ”fine”. Figur 2.18 tydliggör inställningarna för den grafiska 

visualiseringen av förbanden med alla underkategorier för ”structual 

connections” aktiverade. 

 
Figur 2.18 Underkategorier för förbandgruppen i grafiska inställningar 

För att uppnå rätt avstånd mellan väggen och plåten, roteras vyn så att 

plåten syns uppifrån och flyttas 20 mm från väggen. Avslutningsvis 

kopieras det färdiga plåtelementet och klistras in på andra plan. 

Dimensionerna för de andra plåtbitarna kan ändras genom att dubbelklicka 

med vänster musknapp eller enkelklicka och välja ”edit sketch” som finns 

under fliken ”modify”. Med avseende på konstruktionens symmetri speglas 

vissa plåtelement till andra sidan. 

Nästa steg är utplacering av ankarskruvar (”anchors”). De finns som under-

funktion för skruvar (”bolts”). När funktionen är aktiv väljs ett element där 

skruvar placeras ut, detta steg avslutas med ”enter”. Som steg två väljs 

vilken yta fästdonen kommer att placeras på. När ytan är vald dyker 
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alternativ för skruvmönster (fyrkantig eller cirkulär) upp. Verktyget ”offset” 

är enklast att använda för att skapa en kvadratisk form. Skruvmönster 

ritas längst kanterna och senare omplaceras de med rätt avstånd.  När mått 

och placering stämmer avslutas funktionen med grön bock. Efter avslutad 

design av skruvmönstret ges det tillgång till flera olika parametrar: antal 

skruvar, skruvtyp, längd, diameter, avstånd mellan skruvar, avstånd från 

kanten, m.m. detta i rutan för egenskaper. Antal skruvar skapas i matris-

form därför kan det inte vara ett ojämnt antal på olika rader eller 

kolumner. Detta problem kan kringgås genom skapandet av två eller flera 

olika mönster med olika egenskaper. Skruvar måttsätts enklast med ”visual 

style”: ”wireframe”. 

Skivsystemet mellan plåten och väggen skapas med två lager av plåt. 

Plåtbitar skapas med dimensionerna 50 x 50 mm och centreras ut med 

avseende på skruvens centrum.  En uppsättning av två lager plåt kopieras 

till andra placeringar med skruvar. På grund av att tre element av plåt 

gemensamt motsvarar totalt 30 mm tjocklek så måste balkarna flyttas 

längre bort ifrån väggen. Det görs med ”start join cutback”. 

Varje skruvgrupp markeras (”tag”) med objektparametrarna: antal, typ, 

diameter och längd. Standard-markeringen från programmets bibliotek 

innehåller inte alla parametrar, därför modifieras den befintliga versionen 

för att uppfylla önskemålen. Man går in i familj-redigerings-läge och trycker 

på texten. I rutan egenskaper trycker man på knappen ”edit” som står i 

samma rad som ”label”. En ruta kommer då upp, för ändring av 

markeringens parametrar. Först görs ett tillägg av ett suffix ” ST” för antal 

skruvar. Det är viktigt med ett mellanslag innan "ST", detta för att skapa 

luft mellan siffran och suffixen. I rad två placeras parametern ”standard”, 

som berättar vilken skruvtyp det är. Parametern finns redan med i listan 

längst ner så den ska helt enkelt flyttas upp två steg. Skruvtypen är den 

sista parametern i första raden. Radbrytning skapas genom att klicka i 

rutan ”break”. Diameter står redan på rätt plats. Det ska läggas till ett 

suffix "x " och radbrytningen ska tas bort. Slutligen tas parametern ”grade” 

bort och ”length” -parametern läggs till. Markeringen sparas som en ny 

familj. Denna familj fungerar för skruvgrupper med ett jämnt antal 

skruvar. Slutlig utformning av markeringen för ankarskruvar redovisas i 

Figur 2.19.   
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Figur 2.19  ”Label” utformning för ankarskruvar 

En markering för skruvgrupp med udda antal skapas utifrån den ovan 

gjorda familjen men ändrar i mängdparametern där en extra skruv läggs in. 

Detta görs genom att trycka på ”edit calculated parameter”. Den hittas 

under parametrar som är i bruk, då öppnas ett nytt fönster i vilket man 

lägger till +1 i rutan för ”formula”, se Figur 2.20. Avslutad redigering sparas 

som en ny familj.  

 
Figur 2.20 Ändring av mängdparameter för anpassning till udda antal 

Skapade markeringar har möjlighet till en linje för hänvisning (leader line). 

De flesta förband i 2D ritningen har flera pilar som är riktade ifrån en 

markering. Tyvärr ger Revit markeringar tillgång endast till en pil. Lösning 

tas fram genom skapande av flera markeringar. Dessa placeras ovanpå 

varandra och hänvisningen kan riktas om manuellt ifall ”leader type” byts 

från ”attached end” till ”free end” i rutan. Pilhuvudet i slutet av 

hänvisningslinjen kan väljas genom att trycka ”edit type” när markeringen 

är vald. OBS.: Ett förband som innehåller en skruvgrupp med ett udda 

antal: i detta fall – tre skruvar, markeras med samtliga markeringar från 

gruppen med två skruvar, så att det står siffran tre (två + ett). Efter detta 

kan pilarna placeras så att de pekar mot rätta objekt. 
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Ett av förbanden som är skapade med plåt- och skruvkomponenter väljs för 

skapandet av ett förband som kommer att binda alla komponenter till ett 

objekt vilken i senare skede kan placeras på andra platser. Under fliken 

”structure” väljs ”connection” -funktionen. I rutan ”properties” kan man se 

att ”genereic connection” är vald. En balkände där förbandet är skapat 

markeras och godkänns med ”enter”. En grön ring skapas på balkänden och 

i ”modify” fliken dyker funktioner för modifiering av förbandet upp: ”modify 

parameters”, ”customize” och ”break”, men endast ”customize” kan väljas, 

som det framgår ur Figur 2.21. 

 
Figur 2.21  ”General connection” och verktyg för justering av förband. 

Vidare väljs ”customize”. Programmet vill att förbandet ska namngivas och 

sedan trycker man på OK och en verktygslåda identisk mot Figur 2.22 

kommer upp: ”add” för tillägg av element, ”remove” för borttagning, ”finish” 

och ”cancel” för att avsluta eller avbryta arbetet. Med vänster musknapp 

väljs alla element som ska tillhöra förbandet, efter det väljs finish. Om man 

har glömt ett element eller om något element inte ska tillhöra förbandet så 

kan detta ändras i efterhand.  

 
Figur 2.22 Verktygslåda för justering av innehåll i förbandet 

Ett identiskt förband placeras på andra sidan av konstruktionen. Med 

funktionen ”connections” aktiv i rutan ”properties” byter ut förbandtypen 
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mot den typ som precis skapats. Genom ett klick med vänster musknapp 

placeras den nya kopplingen vid en balkände. Förbandets placering är inte 

korrekt och en enkel lösning skapas genom användning av funktionen 

”break”, detta påverkar inte befintlig förbandstyp. Förbandet delas upp till 

alla byggstenar och nu kan placeringen rättas till.  

Alla sparade förband kan enkelt överföras till nästa projekt med funktionen 

”transfer project standards”, denna finns under fliken ”manage”. I rutan 

som kommer upp väljs ”structual connection types”. Observera att projektet 

som föremål exporteras ifrån måste vara öppet.  

2.3.2 Detalj 2 
Detalj två börjas med placering av två UPE balkar i höjden med 

underkanten av VKR. Längden justeras så det finns plats för plåtar av 

tjockleken 10 mm på profilens ändar. Balkarna binds ihop med en HEA-

balk som placeras jäms med överkant av UPE. Balkens ändar modifieras 

med ”cope” -verktyget och ett 10 mm mellanrum skapas mellan profilerna. 

Ett referensplan ritas längs kanten av HEA-balkens liv för utplaceringen av 

plåtar som kommer användas till förankring mellan balkarna. I 3D-vyn 

syns att HEA-balkens liv kolliderar med plåten, då måste profilen sågas ut 

ytterligare. ”Cope” skapar samma avstånd på övre och nedre delen av 

profilen. För att skapa större utsågning på nedre delen används ”cope 

skewed” och en 30 mm utsågning eliminerar kollisionen.  

Till vänster i Figur 2.23 demonstreras effekten av att bara tillämpa ”cope”. 

Det sågar endast bort tjockleken av flänsen. Detta medför att den vertikala 

plåten kolliderar med HEA-profilen. Applicering av ”cope skewed” sågar 

bort ytterligare ett par centimeter, som vi ser i figuren till höger löser detta 

problemet med kollideringen.  

 
Figur 2.23 Applicering av ”cope” och ”cope skewed” 
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Skruvar monteras på HEA-balkens ändar för att spänna ihop plåten och 

balken. Funktionen ”bolts” innehåller vanliga skruvar och när funktionen är 

aktiv väljs HEA-balken och närliggande plåten samtidigt genom att 

knappen CTRL hålls nedtryckt. Efter att alla element som ska skruvas ihop 

är valda, trycks ”enter” och möjlighet att välja ett plan kommer upp. Planet 

kommer att representera framsidan där skruvhuvudet placeras efter att 

funktionen är avslutad. På samma sätt ritas ankarskruvar i ett 

skruvmönster. Tillgång till alla skruvparametrar hittas i rutan ”properties” 

efter att geometrin godkänts.  

Ett runt rör placeras mellan grunden och centrum av HEA-balken. För att 

ha plats för ett plåtelement så ges ”top offset” värdet -6 mm. För skapande 

av plåten väljs rörets överkant som referensplan, en cirkel skapas med 

ritverktyget och efter avslutat ritande ändras tjockleken till 6 mm. 

Måttsättning av plåten genomförs genom att rita två linjer på varsin sida av 

cirkeln, annars hittar mätverktyget ingen referens. Två skruvar placeras ut 

för att sammanbinda HEA-balken och plåten. ”Bolts” funktionen aktiveras, 

profilen och plåten väljs som objekt vilka ska skruvas ihop. Övre delen av 

flänsen väljs som arbetsplan och en fyrkant ritas för utplaceringen av 

skruvarna. Slutligen placeras en fyrkantig plåt på marknivå och elementen 

monteras fast med fyra ankarskruvar. Rörets ”base offset” sätts till 10 mm 

för att kompensera för plåtens tjocklek. 

Svetsen skapas med funktionen ”weld”. Med funktionen aktiverad väljs 

HEA-balken samt den runda plåten under profilen och med ett tryck av 

”enter” knappen placeras svetsen. Ett plus-liknande objekt placeras där 

svetsen är lagd. I rutan ”properties” ges möjlighet för redigering av 

parametrar, bl.a: svetstyp, svetstjocklek, svetslängd, m.m. 

Plåtmarkeringen gjordes som redigering av befintliga familjen för 

plåtmarkering genom borttagning av parameter material och radbrytning 

mellan typ och tjockleken. Svetsmarkeringen får en liten ändring av 

radbrytningen vilken tas bort mellan parametrarna. Ankarskruvarna är 

markerade med familjen vilka används i första detaljen. Vanliga skruvar 

har två olika typer av markeringar: en som innehåller mängd och diameter 

samt ytterligare en typ som även innehåller en parameter för beläggning. 

Tillverkningen av båda typerna görs utifrån en befintlig familj för skruvar. 

Parametern för antal skruvar är redan rätt placerad så inga ändringar 

genomförs. ”Diameter” är också rätt placerad, så prefix "X" byts ut mot "M" 

och rutan för radbrytning klickas ur. Resterande två parametrar, ”grade” 

och ”standard”, tas bort från listan. Denna uppsättning innehåller allt en 

vanlig markering av skruvar behöver. För markeringar med beläggning 
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läggs parametern ”coating” in som nummer tre i listan. Detaljerad följd–

ordning för parametrar exemplifieras i Figur 2.24. 

 
Figur 2.24 Parametrar för skruvmarkeringar 

Så att modellen ska efterlikna ritningarna skapades vissa detaljer med 

”detail line”, bland annat centerlinje för de vertikala balkarna samt det 

runda röret. Där markeringar inte kunde ge rätt information användes 

istället text-element för beskrivning av detaljer, t.ex.: fylls med stenull. 

2.3.3 Mängdförteckning 
Alla komponenter för ett förband kan sammanställas i mängdförteckningar. 

Där kan objektspecifika parametrar radas upp. För att särskilja på 

komponenter kan komponenterna få både en markering och en kommentar. 

Dessa parametrar finns längst ner i rutan ”properties”. Kommentarer skrivs 

till varje element så säger förteckningen vilket förband varje element 

tillhör. I Figur 2.25 visas ett utdrag från mängdförteckningen avsedd för 

ankarskruvar. 

 
Figur 2.25 Utdrag från mängdförteckning av ankarskruvar från Revit 2019 

(Bilaga B20.1)  
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3. RESULTAT 

3.1 Längdavtagning 

3.1.1 Enkla balkar 
Parametern ”length” är oförändrad för alla balkarna trots att balkändarna 

sågats av, däremot är ”cut length”-parametern unik för varje balk.  I de tre 

undersökta fallen mäts ”cut length” upp där balken har sin maximala längd 

oavsett om det är i samma nivå som i fall två och tre eller förskjutet som i 

fall fyra.   

3.1.2 Vägg – balk 
Liksom i fallet med de enkla balkarna är ”length”-parametern identisk för 

alla tre balkar. Det vill säga 1200 mm där 100 mm är halva väggens 

tjocklek på varje sida och 1000 mm är avståndet mellan väggarna. Balken 

BV1 har ”cut length” 974 mm. Om denna längd summeras ihop med 

”cutback”-parametern som är 26 mm (13 mm på varje sida) så kommer 

totala längden motsvara längden mellan två väggar. Andra balken har ett 

ändrat värde på start ”join cutback”-parametern. Detta leder till att ”cut 

length”-parametern är mindre och balken får ett ökat mellanrum på vänster 

sida. I det sista fallet, där en av balkens ändar sågats med en 39° vinkel, 

motsvarar ”cut length” längsta måttet på balken, d.v.s. längst ner i profilen. 

Även om ”end join cutback” är 13 mm så har den ingen betydelse eftersom 

avståndet mellan referensplanet och väggen är större än ”cutback”-

avståndet. Alla tre balkarna visar ett mönster: att ”cutback”-parametern 

mäts från väggens ytterkant till balken. 

3.1.3 Balk – balk 
”Length”-parametern för alla tre balkar är identiska – 1000 mm, men ”cut 

length” skiljer sig mellan dem. Första balken är inspänd endast på vänstra 

sidan, därför finns endast en start ”join cutback”. Parameterns värde är 

nollställd men avstånd mellan två element är fortfarande 0.5 mm, vilket i 

vanliga fall redovisas som 1 mm. Detta beror på profilens dimension. 

Ytterligare genomförda tester visar att två av balkarna har direktkontakt. 

Högra sidan är en fri ände och därför saknas ”end join cutback”. Istället har 

balken en end ”extension”-parameter. Parametern förlänger balken från sin 

slutpunkt med ett angivet värde vilket i detta fall är 500 mm. På grund av 

oförändrad ”length”-parameter efter tillägg av ”extend”-värdet är start- och 

slutpunkter samma. Alltså räknas ”cut length” från kanten av balken TVB1 

till slutet av balkens fria ände. 
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I fall två får balkens båda ändar ett förinställt ”cutback”-värde. Beroende på 

referensen mäts de lite olika. Balkperimeter är den referens som alla 

nyritade balkar får och på samma sätt som i fall ett så stämmer 

tabellvärdet inte överens med måttsättningen i ritningen. Ett ytterligare 

test med annan profiltyp visar att balkens profil kan vara orsaken till 

problemet (Bilaga B6.1, detalj 1). Den högra balkens ände har livets mitt 

som referens. Detta gör att balkarna "är inuti" varandra och ”cutback”-

avståndet mäts från referenspunkten. Om referensen är mitten av profilen 

så erhålls ”cut length” genom att subtrahera ”cutback”-värdet från ”length”-

parametern. Om referensen inte är i mitten av profilen behöver halva 

profilbredden tas i beaktande. ”Length” i detta fall räknas från 

centrumlinjen av de parallella balkarna. 

Slutresultatet för fall tre visar att den sidan där ”cutback” är nollställd har 

ett avstånd på 5 mm mellan balkarna då avståndet mäts från kanten av 

livet. Avståndet på andra änden är 11 mm (13 mm om avståndet räknas 

från mitten av profilen) för att ”cutback” är större än ”cope distance”, men 

avståndet runt flänsarna är fortfarande 5 mm. ”Length” räknas på samma 

sätt som i fall två, men ”cut length” är mer komplicerad. Om fallet är som i 

vänsterände av balken så räknas halva livets tjocklek och ”cope distance” 

bort. Är ”cutback” större än ”cope” så kommer ”cutback”-parametern att 

vara avgörande.  

3.1.4 Pelare – balk 
En balk vid namn BP1 är placerad mellan två pelare som båda har sina 

flänsar mot balken. I och med att balken har sin utgångspunkt vid pelarens 

fläns så är ”length” identisk med spännvidden mellan två pelare. ”Cutback” 

har flänsen som referens och om detta avstånd dras av på båda sidor från 

”length” blir resten ”cut length”.  

Andra balken har pelarens perimeter som referens och ”cutback” räknas 

utifrån den. Tyvärr uppstår det en konflikt mellan mängdavtagningen och 

ritningen. Tabellvärdet för ”join cutback” är mindre än måttsättningen på 

ritningen, vilket liknar en anslutning mellan balkar – som i balk fall två. 

För att öka trovärdigheten genomförs ytterligare en test med samma 

konfiguration men med andra profiltyper. Resultaten visar att ”cutback” och 

måttsättningen är identiska (Bilaga B6.1, detalj 2). ”Length”-parametern 

räknas i detta fall ut från pelarens mitt. För att få ”cut length” krävs det 

mer än bara reducering med ”cutback” värde. Eftersom pelarens perimeter 

agerar referens krävs en ytterligare reduktion med hela flänsens bredd (en 

halv på varje sida), för att motsvara avståndet mellan profilens 

centrumlinje till profilens ytterkant. 
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Som jämförelse mot fall två; om man ändrar referensen så hamnar balken 

längre in i pelaren även om ”cutback”-parametern är identisk. Mått–

sättningen visar att cutback använder pelarens mitt som utgångspunkt 

eftersom det verkliga mellanrummet är mindre med avseende på livets 

tjocklek. ”Length” räknas på samma sätt som i ovanstående fall och avdrag 

av ”cutback” på båda sidor ger ”cut length”.  

3.1.5 Bjälklag – balk 
Det finns ingen ”cutback”-parameter i detta fall och därför är ”cut length” 

och ”length” parametrarna identiska. Ett mellanrum kan skapas med hjälp 

av negativa värden i ”extend” parameter. Balken BBJ2 är ett exempel på 

detta. Med insättning av mellanrummet minskas ”cut length” med storleken 

av ”extend” värdet. 

3.2 Revit 2018 
Modellen är inte komplett och en del förband är inte utplacerade. 

Programmet klarar inte längre att räkna geometri för förband och hänger 

sig när ett försök görs för tillägg av ytterligare detaljer. De sex utvalda 

förbandstyperna visar att programmet skapar bra förband-geometri och 

endast små justeringar är nödvändiga för eliminering av kollisioner (Bilaga 

B15.1-2). 

Vissa familjer har problem med skapandet av geometrin. En HEA-balk har 

sitt ursprung i bibliotek som kommer med programmen, men ett förband 

kan inte skapas och ett felmeddelande som syns i Figur 3.1 kommer fram. 

 
Figur 3.1 Felmeddelande vid beräkning av geometri med dålig familj 

Förbandstypen som appliceras på balkarna automatiskt ställer in balkens 

längd. Behov av ytterligare justeringar är inte nödvändigt. Pilarna och 

parametrarna som har med längdändring att göra försvinner om längden 

ändras med hjälp av cirklarna som finns vid ändarna. Då händer ingenting 

grafiskt. Vissa förband har möjlighet att justera mellanrummet. Detta 

kommer att påverka längden, något som även plåt-tjockleken gör. Alla 

dessa ändringar sköts automatiskt genom de geometriberäkningar som 

programmet genomför. 
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Figur 3.2 tydliggör att förbandet ger grundläggande information för 

dimensionering men informationen för andra parametrar, så som 

skruvtypen eller svetstjockleken, går inte att ta fram från ritningen. Enda 

sättet att få tillgång till saknade parametrar är genom att gå in i rutan för 

ändring av parametrar. Informationen från mängdförteckningen är 

grundläggande och möjligheten för redovisning av olika komponenter 

saknas.  

 

 

 
Figur 3.2 Fotplåt-förband med måttsättning (Bilaga B9.2) 

En utförlig rapport fås från beräkning, tyvärr gör den ingen nytta i detta 

fall. En avgörande faktor för att rapporten ger relevanta resultat från 

beräkningen är indata från balkarna. HEA-balken innehåller information 

som används för utförandet av beräkningen. Tyvärr saknar IPE-balken 

denna information (tabell: ”connected elements – properties”, Bilaga B16.1). 

Programmet räknar ändå klart och den datamängd som saknas fylls i med 

nollor. På grund av detta förlorar rapporten sin betydelse. Det finns ett fel 

som inte kan åtgärdas: parametrarna för skruvarna. I rapporten framgår 

att skruvhålen har diametern 2 mm och saknar skruvarea (tabell: ”bolt 

properties”, Bilaga B16.2). 
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3.3 Revit 2019 
Modellen är av hög kvalité och 3D-vyn ger nära identiskt resultat mot 2D 

ritningarna. Det demonstreras i Figur 3.3. Vissa arbetsmoment som borde 

effektivisera arbetet fungerar inte som det var tänkt från början. Flyttas 

modellen till ritningsytan, samt att mer informations läggs till, så framstår 

en tydlig skillnad mellan modellen och ritningen.  

 
Figur 3.3 Detalj två från 3D-modell (Bilaga B19.3) 

Det finns ett begränsat val av ankarskruvar och skruvmodellen som är 

angiven i 2D-ritningen finns inte med i listan.  Markeringen för 

ankarskruvar skrivs ut på en rad i modellen medan det i ritningen står 

fabrikat-namn i rad ett och typen av skruv i rad två och i detalj två står allt 

skrivet på en enda rad. Diametern skrivs med två decimaler och har ett 

enhet-suffix. Detta är inbyggt i själva parametern. När skruvgrupper ritas i 

modellen skapar programmet automatiska hål i plåten. I detta fall används 

ankarskruvar med 10 mm i diameter men hålen som skapas är 24,3 mm. 

Figur 3.4 redovisar tydligt att hålet är betydligt större än själva 

skruvhuvudet. Fenomenen förekommer endast vid användning av 

ankarskruvar. Vanliga skruvar skapar hål som är mer anpassade efter 

storleken. 
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Figur 3.4 Hålets storlek i relation till en ankarskruv 

Speglandet av plåtelement för med sig ett oväntat fel. Felet märks när 

tillägg av fästdon görs. Figur 3.5 pekar på att skruvarna är skapade på 

plåtens översida, men de visas uppåtvända som om arbetsplanet för 

skruvmönstret är valt underifrån. 

 
Figur 3.5 Ankarskruvar placerade på en plåt som tidigare har speglats 

Balken där förbandet placerades ändrade sin längd och gick in i väggen. 

”Cutback”-parametern är inte längre aktiv och pilarna för längdstyrning är 

borta. Längden justerades med verktyget ”shorten”. När det placeras i 

balkens ände går det att skriva i rutan ”properties” hur mycket balken ska 

kortas ner, med cirkeln som utgångspunkt. Verktyget läggs till så att alla 

förband av samma typ får denna ändring. Figur 3.6 till vänster ger exempel 

på ett blivande förband där längden justeras med pilarna. Till höger är 

förbandet samlat till ett och balken sträcker sig in i väggen till cirkeln som 

är en startpunkt.  
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Figur 3.6 Balken till vänster är justerad med ”cutback”-parametern innan 

förbandet samlas i en grupp. Balken till höger efter att förbandet skapats. 

Svetsen kan inte placeras på skruven istället väljs två närliggande element 

för att genomföra funktionen, pilen flyttas så att den är riktad med skruven. 

Måttsättningen av kvadratiska plåtar och skruvar är nästan identiska. 

Plåtens mått kan inte vara med i markeringen. Endast parametrar kan 

vara med i markeringen, i detta fall tillhör längd och bredd geometrin. Vissa 

parametrar, t.ex. ytbehandling av skruvar, är skapade i listform och ger 

ingen möjlighet för tillägg av egna alternativ. Därför är texten i 

markeringarna på engelska. 

Mängdförteckningar fås utan ett omständigt arbete, detta är den självklara 

fördelen med BIM-modellen. Alla komponenter som skapar ett förband 

(”connection”) försvinner inte från mängdförteckningar men deras 

markeringar och kommentarer försvinner. Alla skapade förband kommer 

upp i en mängdförteckning avsedd för förband (”structural connection”). 

Varje element som finns med i listan kan automatiskt sökas upp av 

programmet med funktionen ”highlight in model” och markeras i en lämplig 

vy. Element som är hopslagna till ett förband har inte denna möjlighet. 
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4. DISKUSSION 

4.1 Allmänt 
Rapporten är riktad till dem som har en del kunskap inom programmen, 

men en del grundläggande saker har tagits upp och vissa mer nödvändiga 

moment har inte tagits upp. Det är svårt att dra gränsen mellan självklara 

moment samt moment som egentligen borde läggas mer vikt på. 

Hela arbetet kunde genomföras i Revit 2019 för att redovisa hur den 

senaste versionen beter sig i olika situationer. Idag använder Knut Jönssons 

byrå 2017 versionen vilken alltså är två år gammal. Balkarna kunde 

undersökas i 2017 men med anledning av utbudet med för få förband valdes 

2018 för undersökning av kompletta förband. 2019 versionen valdes på 

grund av undersökandet av den nya fliken. För att minimera spridningen 

mellan olika versioner så reducerades urvalet till 2018- och 2019-års 

versioner, så att mekaniken bakom det relativt nya området ändå 

återspeglas. 

4.2 Längdavtagning 
Det finns en hel del information om interaktion mellan olika element på 

Autodesks. Därför kunde metoden innehålla en djupare litteraturstudie och 

en mindre del på undersökningar i själva programmet. Det är oklart när 

felmarginalen mellan elementen uppkommer men anslutningssätt med 

omkretsen som referens borde inte vara så vanligt. De flesta anslutningarna 

sker mot profilens liv. 

Både cirkel- och pil-symbolerna kan användas för längdjustering. Förlängs 

balken med pilen, behåller cirkeln sin position och endast ”cut length” 

ändras. I de fall en cirkel flyttas så flyttas också pilen lika långt och båda 

längdparametrarna ändras. Förhållandet mellan pilen och cirkeln korres-

ponderar mot ”extension”-parametern om det är en fri ände. Är balken 

placerad mellan andra element beror placeringen av pilen och cirkeln på 

vilken byggdel den är ansluten mot. 

Arbetet med förband visade minskad betydelse för längdparametern 

eftersom förband automatiskt anpassar balkens längd för varje förbandtyp 

genom beräkningar av geometri, när det gäller förtillverkade förband. 

4.3 Revit 2018 
Utbudet av olika förbandstyper är begränsat och passar endast i vissa 

specifika fall. De förband som finns är begränsade i hur det kan utformas. 

Detta beror på parametrarna som är tillgängliga. Ett exempel från 

verkligheten skulle förenklat arbetet och visat från början om 
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förbandstyperna som erbjuds överhuvudtaget kan appliceras i något 

verkligt fall. Skulle det visats att de inte är lämpliga så skulle hela 

datorundersökningen med förtillverkade förbandsyper i Revit 2018 kunnat 

förkastas från början. 

Datorprestandan kan vara en avgörande faktor till varför programmet inte 

klarade av att fortsätta arbeta. I början när antalet förband var litet 

fungerade allting utan problem. Med mer komplicerad geometri kunde inte 

programmet räkna ut det som var nödvändigt utan hängde sig istället. 

Följden av detta blev att utplacerandet av fler förband inte var möjligt. 

Metoden av att först välja förbandstypen och sen elementet fungerade lite 

bättre och gav möjlighet till att använda några förbandstyper som i annat 

fall inte varit tillgängliga.  

Justerandet av parametrar tar tid då geometrin behöver räknas ut igen.  

Parametrar är grupperade i olika kategorier för enklare sökning. Som 

nybörjare klickar man ändå genom alla flikar för att hitta det man söker 

efter. Det finns figurer vid sidan av parametrarna som inte alltid ger bättre 

förståelse för vad de påverkar. 

Förband av samma typ vilka placeras ut i modellen är oberoende av 

varandra. Om ett förband genomgår en ändring så påverkas inte andra 

förband av samma typ. Ändringen måste göras för var och ett av förbanden, 

antingen genom manuellt ifyllande eller genom att kopiera från ett förband 

till ett annat. Detta är tidskrävande då det innebär att man i princip börjar 

om från ruta ett ifall fel inträffar.  

Rapporten som skapas vid dimensioneringen är till ingen nytta. En del 

information saknas eller är felaktig och det finns ingen möjlighet för 

justering av dessa innan beräkningen genomförs. Mängdförteckningen ger 

väldigt grundläggande information om mängden och typen. Två förband av 

samma typ, som inte nödvändigtvis har samma geometri, är svåra att se 

skillnad på i mängdförteckningen.  

4.4 Revit 2019 
Vid eventuell ändring från udda till jämnt antal måste alla markeringarar 

ändra typ så att informationen inte blir motstridande. Markeringarna 

liknar inte de som är i 2D-ritningarna men det är ingen standardsätt för 

redovisning. Andra typer kan skapas i form av olika familjer och användas 

för framtida projekt. Modellen kan göras identisk med 2D-ritningen med 

hjälp av textverktyget och några linjer, men syftet med BIM-modellen är 

inte manuellt tillägg av linjer och text information som inte tillhör något 

objekt. 
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Om en specifik skruvtyp inte finns med i listan, som i detta fall, så behöver 

mängdförteckningen exporteras till Excel för manuell justering. Det finns 

ingen lösning för redovisning på ritningen. Informationen där kommer från 

olika parametrar. 

Arbetet kommer kräva mer tid under inlärningsstadiet för att uppnå 

samma kvalité och standard som vid leverans av 2D-ritningar, mera 

erfarenhet kan dock med tiden leda till tidsbesparing både initialt och i 

senare skede av projektering. Det är en fråga om vilken nytta konstruktörer 

själva ser med detta verktyg och om det är en investering med lönsamhet. 
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5. SLUTSATS 

 Vad är skillnad mellan längd parametrarna: ”length” och ”cut 

length”? 

Litteraturstudien och datorundersökningen kom fram till att ”length” visar 

representativa längden, vilken inte är den verkliga längden i de flesta fall. 

Parametern stämmer överens med den fysiska längden endast i några 

enstaka fall och justeras med cirkeln i balkänden. ”Cut length” anger 

istället den korrekta längden och borde inkluderas i mängdförteckningarna 

istället för ”length”. Ett smidigt arbetsflöde med ”cut length” uppnås genom 

de pilar vilka är placerade i balkändarna, alternativt med 

instansparametrarna ”cutback” och ”extension”. Den sistnämnda ger högre 

precision eftersom parametrarna kan anges med högre noggrannhet. 

 Vilka parametrar är möjliga att koppla till elementkopplingar för 

mängdavtagning? 

Förband som finns i Revit 2018 är enkla och passar för fackverks-

konstruktioner. Grova dimensioner kan tas fram på ritningen men 

detaljerad information som skruvtypen eller svetsstorlekar, är inte till-

gängliga utanför själva parameterrutan. Mängdförteckningen är bristfällig 

eftersom endast parametrarna för förbandstyp och antal kan tillföra någon 

nytta. Den ger ingen information om innehållet. I mer komplicerade 

situationer kan inte dessa förband vara användbara.  

Revit 2019 ger tillgång till en utökad val av parametrar. Detta genom alla 

olika element som finns till hjälp för uppbyggnad av ett förband. 

Plåtelementer kan få tilldelat material samt beläggning. Fästdon väljs från 

en lista där bland annat diameter, längd och hållfasthet finns som val av 

parametrar. Alla dessa elementgrupper kan skapa en egen 

mängdförteckning där parametrarna är speciellt anpassade efter kategori. 

 

 Kan man ersätta 2D-detaljritningar med ritningar från 3D-modeller?  

Ett genomfört arbete visar att 3D förband inte är kompletta utan saknar 

specifika komponenter för att ersätta 2D ritningar och en del tekniska 

problem förekommer. De kan dock användas som ett hjälpmedel för 

visualisering samt eventuellt komplettering, ifall en del av förband skapas i 

3D modell och efter exportering kompletteras i 2D.   

Förband i Revit 2018 kan utformas endast efter befintliga parametrar 

vilken hindrar flexibilitet och användningsområden. Lösningen som erbjuds 
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med Revit 2019 ger tillgång till möjligheten att skapa lösningar som passar 

i det flesta fall. Implementering av detaljer i 3D-modeller är ett sätt som 

kanske kan användas i framtiden, men inte är tillräckligt utvecklad för 

komplett övergång till 3D modeller just idag. Detta beror bland annat på ett 

begränsat urval av komponenter samt att arbetssätt inte är väl 

genomarbetat. 

Det som Revit erbjuder idag är inte en lösning som kan ersätta mångårig 

arbetserfarenhet i 2D på en gång, det går dock se detta som ett steg mot 

rätt riktning och om ett par år kanske alla förband byggs i 3D modeller. 

 

5.1 Vidare studier 
Arbetet med längdmätning avgränsades till en typ av balk och pelare (med 

undantag till ett par utfall där ytterligare en typ användes). Andra vanligt 

förekommande typer skulle kunna undersökas för säkrare resultat. 

Arbetet begränsades genom studie av befintliga ”type” och ”instance” 

parametrar för ett förband. En studie där man skapar nya parametrar som 

kan läggas in, både i markörerna och i mängdförteckningarna, för att 

undersöka möjlighet att förenkla arbetssätt kan vara för intresse. 

Hela arbetet var fokuserat på att hitta lösningar i Autodesk Revit 

programvaran. Men i marknaden finns andra programvaror som troligen 

erbjuder liknande eller bättre lösningar för tillverkning av förband. Ett par 

exempel på dessa: Autodesk Advance Steel vilket är kompatibel med Revit 

och ger mer verktyg inom stålkonstruktion. Den andra alternativ är Tekla 

structures.  
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Bilaga 16: Rappor från beräkning 
Knee of frame bolted, with haunch 

Standard: EC3 

Haunch Description 

Connected elements - structural analysis parameters that are 0 will be calculated 

Connection Details 
Plate: 398mmx140mmx15mm 
Bolts: 19mm 10.9 (As = 0m²) 
Spacing between vertical bolt lines 80mm 
Group 1: lines = 2 
Distance (from upper side of the plate) = 50mm 
Interm. dist. Between bolts from group 1 = 100mm 
Group 2: lines = 2 
Distance (from previous bolts) = 100mm 
Interm. dist. Between bolts from group 2 = 100mm 
Total bolts number: 8 
  
Connected elements - dimensions 

Element Profiles Height Width Web 
thickness

Flange 
thickness 

Rounding 
radius 

Material Id 

Main Beam HEA200 190mm 200mm 7mm 10mm 18mm 345 MPa 1 
Secondary 

beam 
IPE200 200mm 100mm 6mm 8mm 12mm 345 MPa 2 

 
  
Connected elements - properties 

Properties Main Beam Secondary beam 
Section Area 0m² 0m² 
Shear Area strong axis 0m² 0m² 
Moment of Inertia strong axis 3690cm4 0cm4 
Elastic Modulus strong axis 389cm³ 0cm³ 
Plastic Modulus strong axis 429.5cm³ 0cm³ 
Plastic Modulus weak axis 203.8cm³ 0cm³ 
 
  
Design efforts 

Case name M N V 
SimpleMaxTorsor 100kNm 25kN 5kN 
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Welds thickness 
Weld name Thickness 

Secondary beam - flange plate 6mm 
Secondary beam - web plate 6mm 
Bottom Haunch Web - Secondary Beam 6mm 
Bottom Haunch Web - Plate 6mm 
Bottom Haunch Flange - Plate 6mm 
 
  
Bolt properties 
Connecting Type Diameter Number of 

bolts 
Grade Assembly Hole 

diameter 
Area 

Column - 
End plate 

ASTM 
A325 

19mm 8 10.9 MuS 2mm 0m² 
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 Bolt Verification 

 Conditions 

Min/Max bolt edge distance (on load direction) 
1.2 * d0  ≤ e1  ≤ (4 * t + 40mm) 
25mm ≤ 48mm ≤ 80mm 
OK 

Min/Max bolt edge distance (perpendicular on load direction) 
1.2 * d0  ≤ e2  ≤ (4 * t + 40mm) 
25mm ≤ 30mm ≤ 80mm 
OK 

Min/Max bolt spacing distance (on load direction) 
2.2 * d0  ≤ p1  ≤ min(14 * t; 200mm) 
45mm ≤ 100mm ≤ 140mm 
OK 

 Bolts Shear Verification 

Fv,Ed  ≤ Fv,Rd  
VEd  / (nObj  * n) ≤ ns * αv  * fub  * As  / γMb  
9.27kN / (1 * 8) ≤ 1 * 0.5 * 1000MPa * 0m² / 1.25 
1.16kN ≤ 86.3kN 
1.34 % 
OK 

 Bolt Bearing Verification 

Bolt bearing on plate 
Fv,Ed  ≤ Fb,Rd  
Fv,Ed  ≤ 0.8 * k1  * αb  * fu  * d * Σ(ti ) / γMb  
1.16kN ≤ 0.8 * 2.29 * 0.76 * 399.9MPa * 19mm * 15mm / 1.25 
1.16kN ≤ 127.55kN 
0.91 % 
OK 

Bolt bearing on main beam 
Fv,Ed  ≤ Fb,Rd  
Fv,Ed  ≤ 0.8 * k1  * αb  * fu  * d * Σ(ti ) / γMb  
1.16kN ≤ 0.8 * 2.5 * 1 * 448MPa * 19mm * 10mm / 1.25 
1.16kN ≤ 136.55kN 
0.85 % 
OK 

 

 Bolt Tension Verification 

Ft,Ed  ≤ Ft,Rd  
MEd  * h1  / (nv  * Σ(hr 

2 )) + NEd  / (nObj  * nt ) ≤ k2  * fub  * As  / γMb  
100kNm * 339mm / (2 * 0m²) + 23.75kN / (1 * 8) ≤ 0.9 * 1000MPa * 0m² / 1.25 
90.94kN ≤ 155.34kN 
58.55 % 
OK 
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 Bolt Punching Shear Resistance 

Ft,Ed  ≤ Bp,Rd  
Ft,Ed  ≤ 0.6 * π * dm  * tp  * fu  / γMb  
90.94kN ≤ 0.6 * 3.14 * 37mm * 10mm * 448MPa / 1.25 
90.94kN ≤ 246.67kN 
36.87 % 
OK 

 Bolt Shear And Tension Verification 

Fv,Ed  / Fv,Rd  + Ft,Ed  / (1.4 * Ft,Rd ) ≤ 1 
1.16kN / 86.3kN + 90.94kN / (1.4 * 155.34kN) ≤ 1 
0.43 ≤ 1 
OK 

 Design Tension Resistance - Individual Bolt Rows 

Bolt row 1: 
Ft1,Ed  ≤ Ft1,Rd  
nv * [MEd  * h1  / (nv * Σ(hr 

2 )) + NEd  / (nObj  * nh,t )]≤ min(Ft1,wc,Rd ; Ft1,fc,Rd ; Ft1,ep,Rd ; Ft1,wb,Rd ) 
2*[100kNm * 338mm / (2 * 0m²) + 23.75kN / (1 * 8)] ≤ min(270.43kN; 214.26kN; 232.11kN; 
318.95kN) 
182.23kN ≤ 214.26kN from(Design tension resistance for column flange in bending) 
85.05 % 
OK 

Bolt row 2: 
Ft2,Ed  ≤ Ft2,Rd  
nv * [MEd  * h2  / (nv * Σ(hr 

2 )) + NEd  / (nObj  * nh,t )]≤ min(Ft2,wc,Rd ; Ft2,fc,Rd ; Ft2,ep,Rd ; Ft2,wb,Rd ) 
2*[100kNm * 238mm / (2 * 0m²) + 23.75kN / (1 * 8)] ≤ min(272.81kN; 216.77kN; 228.61kN; 
304.41kN) 
130.13kN ≤ 216.77kN from(Design tension resistance for column flange in bending) 
60.03 % 
OK 

Bolt row 3: 
Ft3,Ed  ≤ Ft3,Rd  
nv * [MEd  * h3  / (nv * Σ(hr 

2 )) + NEd  / (nObj  * nh,t )]≤ min(Ft3,wc,Rd ; Ft3,fc,Rd ; Ft3,ep,Rd ; Ft3,wb,Rd ) 
2*[100kNm * 138mm / (2 * 0m²) + 23.75kN / (1 * 8)] ≤ min(272.81kN; 216.77kN; 228.61kN; 
304.41kN) 
78.03kN ≤ 216.77kN from(Design tension resistance for column flange in bending) 
36 % 
OK 

Bolt row 4: 
Ft4,Ed  ≤ Ft4,Rd  
nv * [MEd  * h4  / (nv * Σ(hr 

2 )) + NEd  / (nObj  * nh,t )]≤ min(Ft4,wc,Rd ; Ft4,fc,Rd ; Ft4,ep,Rd ; Ft4,wb,Rd ) 
2*[100kNm * 38mm / (2 * 0m²) + 23.75kN / (1 * 8)] ≤ min(272.81kN; 216.77kN; 228.61kN; 
304.41kN) 
25.93kN ≤ 216.77kN from(Design tension resistance for column flange in bending) 
11.96 % 
OK 

 



 

  B16.5 

 Design Tension Resistance - Group of Bolt Rows 

Bolt rows 1-2: 
Σ(Ftr,Ed ) ≤ min(Ft1-2,wc,Rd ; Ft1-2,fc,Rd ; Ft1-2,ep,Rd ; Ft1-2,wb,Rd ) 
312.36kN ≤ min(359.38kN; 328.53kN; 422.45kN; 464.45kN) 
312.36kN ≤ 328.53kN from(Design tension resistance for column flange in bending) 
95.08 % 
OK 

Bolt rows 2-3: 
Σ(Ftr,Ed ) ≤ min(Ft2-3,wc,Rd ; Ft2-3,fc,Rd ) 
208.16kN ≤ min(330.15kN; 285.28kN) 
208.16kN ≤ 285.28kN from(Design tension resistance for column flange in bending) 
72.97 % 
OK 

Bolt rows 3-4: 
Σ(Ftr,Ed ) ≤ min(Ft3-4,wc,Rd ; Ft3-4,fc,Rd ; Ft3-4,ep,Rd ; Ft3-4,wb,Rd ) 
103.96kN ≤ min(299.5kN; 246.53kN; 418.95kN; 449.91kN) 
103.96kN ≤ 246.53kN from(Design tension resistance for column flange in bending) 
42.17 % 
OK 

Bolt rows 1-2-3: 
Σ(Ftr,Ed ) ≤ min(Ft1-2-3,wc,Rd ; Ft1-2-3,fc,Rd ) 
390.39kN ≤ min(431.17kN; 483.53kN) 
390.39kN ≤ 431.17kN from(Design tension resistance for column web in tension) 
90.54 % 
OK 

Bolt rows 2-3-4: 
Σ(Ftr,Ed ) ≤ min(Ft2-3-4,wc,Rd ; Ft2-3-4,fc,Rd ) 
234.09kN ≤ min(398.69kN; 401.53kN) 
234.09kN ≤ 398.69kN from(Design tension resistance for column web in tension) 
58.72 % 
OK 

Bolt rows 1-2-3-4: 
Σ(Ftr,Ed ) ≤ min(Ft1-2-3-4,wc,Rd ; Ft1-2-3-4,fc,Rd ) 
416.32kN ≤ min(462.77kN; 599.77kN) 
416.32kN ≤ 462.77kN from(Design tension resistance for column web in tension) 
89.96 % 
OK 

 Shear Verification of the Plate  

 Shear Yielding Verification 

VEd  ≤ Vpl,Rd  
VEd  ≤ nObj  * fy  * Av  / (γM0  * SQRT(3)) 
9.27kN ≤ 1 * 248.2MPa * 0m² / (1 * 1.73) 
9.27kN ≤ 855.76kN 
1.08 % 
OK 
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 Shear Ultimate Verification 

VEd  ≤ Vu,Rd  
VEd  ≤ nObj  * 0.9 * fu  * Av,Net  / (γM2  * SQRT(3)) 
9.27kN ≤ 1 * 0.9 * 399.9MPa * 0m² / (1.25 * 1.73) 
9.27kN ≤ 786.8kN 
1.18 % 
OK 

 Block Tearing Verification 

VEd  ≤ Veff,1,Rd  
VEd  ≤ nObj  * (fu  * Ant  / γM2  + fy  * Anv  / (γM0  * SQRT(3))) 
9.27kN ≤ 1 * (399.9MPa * 0m² / 1.25 + 248.2MPa * 0m² / (1 * 1.73)) 
9.27kN ≤ 1374.89kN 
0.67 % 
OK 

 Column Verification 

 Column Web Panel in Shear 

Conditions 
d / tw  ≤ 69 * ε 
134mm / 7mm  ≤ 69 * 0.83 
20.62 ≤ 56.95 
OK 

Column web panel in shear 
Vwp,Ed   ≤  Vwp,Rd  
MEd  / hf  + NEd  / 2 ≤ 0.9 * fy,wc  * Avc  / (SQRT(3) * γM0 ) 
100kNm / 389mm + 23.75kN / 2  ≤ 0.9 * 345MPa * 0m² / (1.73 * 1) 
268.91kN ≤ 323.58kN 
83.1 % 
OK 

 Column Web in Transverse Compression 

Fc,wc,Ed  ≤ Fc,wc,Rd  
MEd  / hf  - NEd  / 2 ≤ min(ω * kwc  * beff,c,wc  * twc  * fy,wc  / γM0 ; ω * kwc  * ρ * beff,c,wc  * twc  * fy,wc  / γM1 ) 
100kNm / 389mm - 23.75kN / 2  ≤ min(0.8 * 1 * 182mm * 7mm * 345MPa / 1, 0.8 * 1 * 0.03 * 
182mm * 7mm * 345MPa / 1) 
11.04kN = min(326.46kN; 11.04kN) 
245.15kN ≤ 11.04kN 
2221.1 % 
Failed 

 Column Web Buckling 

Fb,wc,Ed  ≤ Fb,wc,Rd  
MEd  / hf - NEd  / 2 ≤ χ * A * fy  / γM1  
100kNm / 389mm - 23.75kN / 2 ≤ 0 * 0m² * 345MPa / 1 
245.15kN ≤ 0.78kN 
31280.94 % 
Failed 
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 Bottom Haunch Verification 

 Conditions 

Minimum haunch web thickness 
twb   ≤ twh  
6mm ≤ 6mm 
OK 

Minimum haunch flange thickness 
tfb  ≤ tfh  
8mm ≤ 8mm 
OK 

Maximum haunch flange slope 
| β - α |  ≤ 45° 
| 25.54° - 10° | ≤ 45° 
15.54° ≤ 45° 
OK 

 Haunch Flange and Web in Compression 

Situation: VEd  ≤ 0.5 * Vpl,Rd  
 
Fc,fh,Ed  ≤ Fc,fh,Rd  
Fc,fh,Ed  ≤ min (Mc,Rd  / (hf  - tfh ); (tfh  + tadd_pl ) * bfh  * fy,fh ) 
244.81kN ≤ min(133.69kNm / (390mm - 8mm); (8mm + 0mm) * 100mm * 248.2MPa) 
244.81kN ≤ 210.99kN 
116.03 % 
Failed 

 

 Beam Verification 

 Beam Web in Compression 

Fc,wb,Ed  ≤ Fc,wb,Rd  
Fc,wb,Ed  ≤ min(ω * kwb  * beff,c,wb * twc  * fy,wb  / γM0 ; ω * kwb  * ρ * beff,c,wb * twb  * fy,wb  / γM1 ) 
72.7kN ≤ min(0.81 * 1 * 129mm * 6mm * 345MPa / 1; 0.81 * 1 * 0.03 * 129mm * 6mm * 345MPa 
/ 1) 
72.7kN ≤ 6.37kN 
1140.83 % 
Failed 

 Weld Verification 

 Secondary Beam Flange - Plate 

Minimum weld thickness 
3 mm ≤ a 
3mm ≤ 6mm 
OK 
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Minimum weld length 
max(30mm; 6 * a) ≤ leff  
38mm ≤ 23mm 
Failed 

Weld Verification 
Fw,Ed,Res  ≤ Fw,Rd  
MEd  / hf  + NEd  / 2  ≤ nObj  * nw  * fvw,d  * a * leff  
100kNm / 378mm + 23.75kN / 2 ≤ 1 * 1 * infMPa * 6mm * 132mm 
276.49kN ≤ infkN 
0 % 
OK 

 Secondary Beam Web - Plate 

Minimum weld thickness 
3 mm ≤ a 
3mm ≤ 6mm 
OK 

Minimum weld length 
max(30mm; 6 * a) ≤ leff  
38mm ≤ 149mm 
OK 

Weld Verification 
Fw,Ed,Res  ≤ Fw,Rd  
VEd  ≤ nObj  * nw  * fvw,d  * a * leff  
9.27kN ≤ 1 * 2 * infMPa * 6mm * 149mm 
9.27kN ≤ infkN 
0 % 
OK 

 Bottom Haunch Web - Secondary Beam 

Minimum weld thickness 
3 mm ≤ a 
3mm ≤ 6mm 
OK 

Minimum weld length 
max(30mm; 6 * a) ≤ leff  
38mm ≤ 575mm 
OK 

Weld Verification 
Fw,Ed,Res  ≤ Fw,Rd  
Fw,Ed,Res  ≤ nObj  * nw  * fvw,d  * a * leff  
207.27kN ≤ 1 * 2 * infMPa * 6mm * 575mm 
207.27kN ≤ infkN 
0 % 
OK 
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 Bottom Haunch Web - Plate 

Minimum weld thickness 
3 mm ≤ a 
3mm ≤ 6mm 
OK 

Minimum weld length 
max(30mm; 6 * a) ≤ leff  
38mm ≤ 160mm 
OK 

Weld Verification 
Fw,Ed,Res  ≤ Fw,Rd  
Fw,Ed,Res  ≤ nObj  * nw  * fvw,d  * a * leff  
116.99kN ≤ 1 * 2 * infMPa * 6mm * 160mm 
116.99kN ≤ infkN 
0 % 
OK 

 Bottom Haunch Flange - Plate 

Minimum weld thickness 
3 mm ≤ a 
3mm ≤ 6mm 
OK 

Minimum weld length 
max(30mm; 6 * a) ≤ leff  
38mm ≤ 23mm 
Failed 

 
 
 
Weld Verification 
Fw,Ed,Res  ≤ Fw,Rd  
Fw,Ed,Res  ≤ nObj  * nw  * fvw,d  * a * leff  
244.81kN ≤ 1 * 1 * infMPa * 6mm * 132mm 
244.81kN ≤ infkN 
0 % 
OK 
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Bilaga 17: Detaljer från 2D ritningar 

Detalj 1: 

 

Detalj 2: 
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MÄNGDFÖRTECKNINGAR FÄSTDON

2018-11-08

ANKARSKRUVAR

Standard Count Diameter Grade Length Number Mark Comments
HILTI HLC 1   8.00 mm 8.8 55 4 Bottenplatta
HILTI HLC 1  10.00 mm 8.8 80 4 Väggen1
HILTI HLC 1  10.00 mm 8.8 80 4 Väggen2
HILTI HLC 1  10.00 mm 8.8 80 2 Väggen4
HILTI HLC 1  10.00 mm 8.8 80 1 Väggen4
HILTI HLC 1  10.00 mm 8.8 80 4 Väggen5
HILTI HLC 1  10.00 mm 8.8 80 2 Väggen6
HILTI HLC 1  10.00 mm 8.8 80 1 Väggen6

SKRUVAR

Standard Coating Count Diameter Grade Number Mark Comments
EN 14399-4 Hot Dip

Galvanized
1  16.00 mm 10.9 2 Fläns

EN 14399-4 None 1  16.00 mm 10.9 2 Liv
EN 14399-4 None 1  16.00 mm 10.9 2 Liv

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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MÄNGDFÖRTECKNINGAR PLÅT OCH FÖRBAND

2018-11-08

PLÅT

Structural Material Coating Count Thickness Mark Comments
Metal Stud Layer None 1 10 Bottenplatta
Metal Stud Layer None 2 10 Livavstyvning
Metal Stud Layer None 1 6 Rundplåt
Metal Stud Layer None 16 10 Skivsystem
Metal Stud Layer None 1 10 Väggen1
Metal Stud Layer None 1 10 Väggen2
Metal Stud Layer None 1 10 Väggen4
Metal Stud Layer None 1 10 Väggen5
Metal Stud Layer None 1 10 Väggen6
Metal Stud Layer None 4 10 Ändplåt

FÖRBAND

Type Count
Input

Elements Mark Comments
3 detalj 1 150x100x6.

3RHS
Väggen3

3 detalj 1 150x100x6.
3RHS

Väggen3

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN
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