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Abstract

Standardisering och kalkylering av maskinhallar

Standards for and design of machine room types

Darko Vasic

This thesis has been carried out on 
behalf of Lindborg & Sons in Örsundsbro 
and is a concluding part of the Bachelor 
of Science program in Construction 
Engineering at Uppsala University. The 
aim of the project is to make a plea for 
a database of good examples of the 
machine room types using Revit drawing 
program, and work out a corresponding 
worksheet . 
At the start of the process it became 
apparent that there were some 
difficulties in using Revit to creating 
machine room types of the variety which 
the company builds. For modelling of 
oblique, curved and irregular lines, I 
had to use my AutoCAD Architecture and 
then import them into Revit. 
The creation of calculus in Excel was 
time consuming. On the other hand, it is 
a one-time work to create the template. 
The advantage of Excel is that there is 
no need for a re-calculation at the cost 
of various types of machine hall. All 
that is needed is to replace the various 
parameters. A further advantage of Excel 
is that Microsoft Office is available in 
most computers, which means that no 
additional costs are required. 
When Excel is used, a basic template is 
created in which the parameters can 
easily be changed and amended. This 
generates a new spreadsheet. It is not 
necessary to do the drawing, which you 
must do if you only use Revit. In the 
work, other solutions for cost estimates 
are briefly discussed. 
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SAMMANFATTNING  

Detta examensarbete har genomförts på uppdrag av Lindborg & Söner i 
Örsundsbro och är en avslutande del av högskoleingenjörsprogrammet 
i byggteknik vid Uppsala universitet. Syfte med projektet är att göra en 
grund för en databas med goda exempel av maskinhallstyper med hjälp 
av ritprogrammet Revit, samt arbeta fram en tillhörande kalkyl. 

I inledningen av arbetsprocessen visade det sig att det fanns vissa 
begränsningar med att använda Revit till att skapa maskinhallstyper av 
den sort som företaget bygger. För modellering av sneda, bågformade 
och oregelbundna linjer var jag tvungen att använda mig av AutoCAD 
Architecture för att sedan importera dessa i Revit. 

Skapandet av kalkylen i Excel var tidskrävande. Men å andra sidan är 
det ett engångsarbete att skapa mallen. Fördelen med Excel är att det 
inte behövs göras en ny kalkylering vid kostnadsberäkning av olika 
maskinhallstyper. Det enda som behövs är att byta ut de olika 
parametrarna. Ytterligare en fördel med Excel är att Microsofts Office 
paket finns i de flesta datorer, vilket medför att inga ytterligare 
kostnader krävs. 

När Excel används skapas en grundmall där parametrar lätt kan bytas 
ut och ändras. Detta genererar i en ny kalkyl. Det är inte nödvändigt att 
göra om ritningen, vilket du måste göra om du bara använder Revit. I 
arbetet diskuteras kort andra lösningar för kostnadsberäkningar. 

. 

 

Nyckelord: Revit, Excel, kalkylering, limträ, offert, maskinhallstyper, 
standardisering, effektivisering 
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Örsundsbro, där Anton Lindborg varit handledare. Examensarbetet är 
en avslutande del på byggingenjörsprogrammet vid Uppsala 
Universitet. Jag vill tacka min handledare Anton Lindborg, Lindborg & 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund      
Byggföretaget Lindborg & Söner är en familjeägd husleverantör som 
bygger allt från villor till ridhus, industrier och skolor. De använder 
framförallt limträkonstruktioner och prefabricerade vägg- och 
takelement. 
 
Byggföretaget är känt för att utföra kundanpassade projekt. Under en 
period koncentrerades byggproduktionen till maskinhallar med 
stomme av limträ, se figur 1. Företaget kom sedan att expandera och 
utökade sin produktion till fler typer av byggnader. Deras ritningar, 
som har använts i tidigare projekt, har samlats i en databas. Dessa har 
arbetats fram efter kundens behov.  
Som ett resultat av förändringar i samhällsekonomin märker företaget 
återigen en ökad efterfrågan på maskinhallar.  
 

 
 

Figur 1. 1 Maskinhall 

 
Intressenter som kontaktar företaget begär en snabb offert på 
maskinhallar av olika storlekar. Företaget har i dagsläget svårt att 
kunna möta upp den stora efterfrågan av snabba offerter för denna typ 
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av byggnader. I och med detta tappar det en viktig kundkrets. Ett 
byggföretag kan göra kostnadsberäkningarna själva eller anlita ett 
konsultföretag. Under företagets nuvarande möjligheter utgår företaget 
först från kundens önskemål, utifrån det skapas CAD-ritningar. 
Konstruktören skapar ett underlag, från vilka kan göras en kalkyl och 
offerten kan levereras. Denna process upprepas varje gång en kund 
begär en offert. Se figur 1.2. 

 
Figur 1.2 Processflöde från kundens uppdrag till kostnadsberäkning, enligt 
företagets nuvarande möjligheter.  

 
Byggmästaren och ägaren Per Lindborg har insett behovet av att skapa 
en databas med standardiserade maskinhallar för att kunna bemöta 
kundernas efterfrågan. Se figur 1.3. Detta tillvägagångssätt är mer 
arbetseffektivt, vilket kan reflekteras i ett förmånligare pris för kunden. 
Tiden som behövs för att konstruera, rita och kalkylera 
maskinhallstyper behövs inte upprepas hela tiden som i sig ger ett 
förmånligare för kunden. 

 
Figur 1.3 Önskat processflöde med en databas att utgå ifrån. 

 

1.2 Mål 
Examensarbetet utgår från företagets uppdrag att hitta en effektiv form 
för att skapa en databas med standardiserade maskinhallar. Databasen 
ska i sig hjälpa till att kunna leverera en offert till kunden på kortare tid 
än vad som idag är möjligt för företaget. Huvudsyftet med projektet är 
att göra en grund av en databas med ritningar och tillhörande kalkyl. 

Kundens önskemål
Konstruktions-

underlag

CAD ritningar

+

Kalkyl

Kostnadsberäkningar

Kunden väljer typ 
av maskinhall

Databas m. färdiga 
maskinhallstyper 

Kostnadsberäkning
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1.3 Frågeställning  
Syftet med arbetet är bl.a. att hitta något sätt att skapa standardiserade 
maskinhallar i Revit. På vilket sätt kan kostnadsberäkningar göras i ett 
mellanstort företag? Kan Excel vara ett bra verktyg för att göra 
kostnadsberäkningar? Finns det andra alternativa lösningar till att lösa 
problemet?  
 

1.4 Avgränsning  
För att Examensarbetet begränsas utifrån det givna uppdraget och för 
att passa inom tidsramarna. Maskinhallstyperna kommer att begränsas 
till två olika typer av ramar, FR-ramar och C-takstolar, som ingår i 
stommarna. Själva kalkylen kommer att begränsas till grunddatablad, 
limträblad, PDF-blad (port, dörr, fönster) och prisblad.  
I dialog med företaget har en överenskommelse gjorts om att inom 
ramen för examensarbetet göra vissa begränsningar. 

 I ritningarna kommer att ingå valda konstruktionskomponenter, 
yttertak, ytterväggar, dörr, fönster och port. Kalkyleringen kommer att 
göras på takåsar, väggreglar, gavelbalkar, gavelpelare, ramar, 
tryckbommar, dörr, port och fönster.  

Det finns fler maskinhallskomponenter utöver de som ingår i just detta 
projekt. Andra komponenter som vanligtvis också tas med i en kalkyl 
är olika typ av beslag, grunden, ytterväggar, yttertak, vindstag, 
stuprännor, hängrännor etc. Arbetskostnader, maskinkostnader, 
arvode, transport, och lokalkostnader kommer inte att tas upp i 
kalkylen. 

Endast två CAD-program används i arbetet: Revit Architecture samt 
AutoCAD Architecture.  
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2. METOD 

Litteraturstudie är en viktig del av metodiken. Att söka litteratur är en 
process som sker i flera omgångar under examensarbetet. Att fördjupa 
sig i ett avgränsat område, lära sig terminologi och därefter komplettera 
med muntliga förklaringar underlättade examensarbetet. Information 
till studie kommer att samlas genom att läsa andra examens arbete som 
har liknande problem. Olika artiklar har lästs för att få ledtrådar till hur 
problemet kan lösas. Företagets interna dokument som äldre 
kalkylblad, konstruktörens underlag, utskickade leverantörsdokument 
samt äldre ritningar som kompletterades med skriftliga och muntliga 
beskrivningar ingick också i litteraturstudien. 

En genomgång av ett antal olika dataprogram kommer att göras för att 
se hur de kan användas. Dessutom togs kontakt med olika företag för 
att se hur de har löst detta problem. Arbetsprocessen och resultatet av 
denna beskrivs i arbetet. 
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3. GENOMFÖRANDE 
I detta avsnitt kommer att beskrivas ingående data och olika 
förutsättningar till projektet samt vilka verktyg som kommer att 
undersökas. 

 

3.1 Ingående data 
I ingående data kommer att beskrivas alla parametrar som kan 
påverkar kalkyleringskostnaden. Vissa parametrar som ingår i 
konstruktionsunderlaget kan påverka kalkylen direkt. Dessa är 
bredden, taklutningen, längden och snözonen. Se figur 3.1 och 3.2.   

         
                    Bredd                                                Bredd 
                                                  
                                    Taklutning                                          Taklutning   

     

 

         Längd                                                           Längd                                  

      Figur 3.1 Olika parametrar som påverkar konstruktionen                             
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Figur 3.2 2Snözoner i Sverige1 

 

                                                 
1 (Boverkets byggregler, 2010) 

Snözoner som ingick i 
examensarbete 
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Det finns olika parametrar som påverkar konstruktionens utseende 
och därmed också kostnaden. Dessa är bredd, längd, taklutning och 
snözonen. Andra tillvalsparametrar, som t.ex. antal fönster, dörrar 
och portar samt deras dimension, påverkar bara kostnaden. Se 
tabell 3.1. 

 

Tabell 3. 1 Andra valbaraparametrar 

bredd/höjd 
(dm) fönster dörr port 

10 x 8  •     

11 x 8 •     

12 x 8 •     

10 x 21   •   

11 x 21   •   

12 x 21   •   

6 x 42      • 

6 x 44      • 

6 x 45      • 

6 x 46     • 

 

Företaget har begränsat sig till att använda endast två olika 
konstruktionstyper av ramar i limträ vid framställnig av maskinhallar. 
Dessa ramar är mest kostnadsförsvarbara och ger mest utrymme inne 
i maskinhallen.  

Den ena ramen är en treledsram med fingerskarvat ramhörn FR-ram, 
som visas i figur 3.3. Den andra är en treledsram med krökt ramhörn 
C-takstol, som visas i figur 3.4. 
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Figur 3.3 FR-ram2 

   

 

Figur 3. 4 C-takstol3 

 

Skillnaden mellan FR-ramar och C-takstolar, utöver utseende och 
tillverkningsprocess, är att FR-ramar klarar en spännvid upp till 25 m, 
och med en lämplig taklutning på 15˚-30˚. C-takstolar klarar en 
spännvidd från 8m till 40m, med taklutning från 14 ˚ till ca 60 ˚.4  

Företaget Lindborg & Söner har en lång erfarenhet av att arbeta med 
limträkonstruktioner. Efter ett stort antal levererade maskinhallar i 
hela Sverige har det visat sig att det intresset är störst för hallar med 
spännvidden mellan 12 och 24 m. Orsaken till detta är att företagets 
kundkrets till stor del består av lantbrukare. Den spännvidden på 
hallarna är mest tillämplig för deras verksamhet. 

Tidigare i år beställde företaget ett konstruktionsunderlag av 
konstruktionsföretaget Limträteknik AB i Falun. Eurokoderna är de 

                                                 
2 (Moelven, 2010a) 
3 (Moelven, 2010c) 
4 (Moelven, 2010c) 
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beräkningsregler som från och med 2011 kommer att vara 
obligatoriska för alla bärande konstruktioner inom EU. 2010 är ett 
övergångsår från Boverkets konstruktionsregel (BKR) till Eurokod 
normer. Konstruktionsunderlaget som ingår i projektet utgår från 
BKR. Utgångspunkten för konstruktören var spännvidd, snözon, 
taklutning och fasadhöjd. Företagets underleverantör för 
limträkonstruktioner är Moelven. Konstruktionsföretagets dokument 
används som underlag vid beställningen av limträkomponenter hos 
underleverantören. Moelven kan leverera både FR-ramar och C-
takstolar med spännvidden upp till 25m och taklutningen mellan 15˚ 
och 30˚. Företaget har uppmärksammat att det finns en brytpunkt att 
ta hänsyn till som påverkar ramarnas tillverkningskostnader. Detta 
har Lindborg & Söner tagit i beaktning vid valet av ramar.  
 
Konstruktionsunderlaget användes som utgångspunkt vid 
framtagandet av variationen av valbara parametrar.  För att kunna 
erbjuda sina kunder produkter med bästa kvalité och till ett bra pris 
valde företaget FR-ramar med bredden (spännvidden) 12, 15, 18 och 
20 m med taklutningen 15˚ eller 20˚. För C-takstolar valdes 
spännvidden på 18, 20, 23 och 24 m med taklutningen 25˚.  
 
Andra valbara parametrar som påverkar tillverkningskostnaden, 
förutom bredden och taklutningen, är längden på maskinhallen samt 
den geografiska placeringen i Sverige. Landet delas in i olika snözoner 
som visas i figur 3.2. I ett område där det snöar mycket måste 
konstruktionen var kraftigare för att klarar av snölasten. 
 
De flesta av företagets kunder kommer från de delar av Sverige som 
tillhör snözoner 1 till 2,5. Därför väljer de att begränsa beställningen 
av konstruktionsunderlag till maskinhallar som kan byggas i snözon 2 
och 2,5. Tanken är att konstruktioner som är konstruerade för snözon 
2 även kan levereras till snözonerna 1 och 1,5. Ju högre snözon desto 
högre blir produktionskostnaden. Företaget uttrycker att de kommer 
att vara öppna för kunder även från andra snözoner, men dessa 
konstruktioner kommer inte att omfattas i denna kalkyl.  
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3.2 Verktyg 

3.2.1 Revit Architecture 
Autodesk har skapat ritprogrammet Revit. Ett av Revits nyckelord är 
total associativitet som innebär förmågan att samordna ändringar 
som görs i en vy i modellen. Automatisk uppdatering och 
synkronisering sker då i alla andra vyer. Om t.ex. 
väggdimensionerna förändras i en vägg så reflekteras det till alla 
andra element (dörr, fönster och tak) som är påverkade av väggen. 
En fördel med programmet är ett rådande parametriskt förhållande 
mellan olika element i en byggmodell som gör det möjligt för 
programvaran att samordna och hantera alla förändringar i 
byggmodellen. Programvara hanterar 3D- och BIM5- modellering där 
användare modellerar med definierade byggnadsdelar. Användare 
själv välja byggnadsdelar utformning samt vilken information ska 
kopplas till objektet.6  
 

   3.2.2 AutoCAD Architecture  
AutoCAD Architecture bygger på en branschanpassning av 
AutoCAD. AutoCAD Architecture är speciellt anpassad för 
arkitekter och konstruktörer som jobbar mycket med design och 
dokumentation. 
Objektet som ritas i AutoCAD Architecture tilldelas egenskaper 
(objektteknologi) som bestämmer hur varje objekt kommer att se ut 
och hur det kommer att uppföra sig. Med hjälp av byggnadselement 
som t.ex. väggar, dörrar, fönster, tak och grund skapas en 
byggnadsmodell i tre dimensioner. 
Ur byggnadsmodellen skapas fasader och vyer till 2D-vyer som 
genereras till modellvyer. Programmet fungerar på ett smidigt sätt så 
att allt information som behövs till ritningar hämtas från modellen. 
AutoCAD Architecture innehåller ett omfattande bibliotek med 
detaljerade komponenter.7  

                                                 
5 Building Information Modeling 
6 (Autodesk, 2010a) 
7 (Autodesk, 2010b) 
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   3.2.3 Microsoft Office Excel 
Microsoft Office Excel är ett kalkylprogram från Microsoft 
Corporation som ingår i serien Microsoft Office. Officepaketet är 
förekommande i många datorer. Excel används för att skapa tabeller, 
beräkna och analysera data. Denna typ av program kallas för 
kalkylbladsprogram.8  
För att använda funktioner eller göra någon typ av beräkningar i 
Excel, används referenser som utgångspunkt. Referenser visar på 
värdet i en cell. Genom att addera 2 med 3, adderas värde i cell B2 
och värde i cell B3 och resultatet visas i B4. Så fort värdet i B2 eller B3 
förändras, ändas resultat i B4, se figur 3.1. 
 

 

Figur 3. 1 Referenser i Excel 

 
Det är två typer av cellreferenser som används i Excel, relativa och 
absoluta. Att en referens är relativ betyder att formler och funktioner 
kan kopieras från en cell till en annan och att de anpassar sig 
automatiskt i den nya cellen. Nya formler använder relativa referenser 
som standard. Genom att t.ex. kopiera formeln som står i cell B4, 
=SUMMA(B2+B3), till C4 kopieras bara formel men inte referenser. 
Referenser justerar sig automatisk. I cellen C4 står =SUMMA(C2+C3). 
Se figur 3.2. 
 

                                                 
8 (Microsoft, 2010) 
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Figur 3. 2 Relativa referenser i Excel 

 
Absolut cellreferenser används när det finns behov av att 
cellreferensen ska visas i samma cell. Om formel kopieras förändras 
inte de absoluta referenserna. Genom att kopiera formel som är i B4 
till C4, kopieras formel och referenser. 
 
Dollartecknen framför kolumnen (B) och raden (2 och 3) låser 
referensen till att vara absolut. Der bästa resultat får man genom att 
kombinera relativa och absoluta referenser.9 
 
 

 

Figur 3. 3 Absoluta referenser i Excel 

 
 

 

                                                 
9 (Microsoft, 2010) 
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3.3 Utgående data 
Projektet syftet var att leda till ett material utifrån vilket en offert kan 
göras.  Ingående data bestäms och läggs in i 4 olika kalkylblad:  
Grunddata, Port Dörrar Fönster, Prisslita och Limträ. Ingående data 
reflekteras sedan i kalkylen och i utgående data fås en 
kostnadsberäkning, som är grunden för offerten till kunden. Se figur 
3.4. 

 

 

 

 

Figur 3.4 Kostnadsberäkning 

 

 

Grunddata

Port 
Dörrar 
Fönster

Prislista

Limträ

Offert
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4. RESULTAT 
Under arbetets gång undersöktes programmet Revits möjligheter att 
skapa maskinhallar i limträkonstruktion, samt alternativa lösningar för 
att göra en kalkylering. Detta gjordes dels genom att ta del av liknande 
projekt, dels genom att konsultera olika företag. 

 

4.1 Studier om Revit 
I ett nyskrivet examensarbete som har haft till uppgift att ta fram en 
handbok till Revit skrivs att trots att programvaran har många fördelar 
är den fortfarande ny och det finns fortfarande jobb kvar med att 
vidareutveckla programmet. Under kapitlet balkar och pelare görs 
stomnätet genom att ladda in en fil från AutoCad.10  

Moelven och Byggkomponenter i Falun AB är två företag som arbetar 
med limträkonstruktioner. Dessa kontaktades för att se hur de gör för 
att skapa bågformade ramar i Revit-miljö. Det visade sig att inget av 
dessa två företag använder sig av Revit. 

 

4.2 Alternativa lösningar för kalkylering 
Medelstora företag som kan levererar olika typer av maskinhallar 
konsulterades för att undersöka vilka olika sätt det finns för att göra 
offerter. Vissa samlar information från kunden per telefon och 
använder sina egna kalkylprogram, som är speciellt programmerade för 
deras verksamhet, och därefter skickar offert till kunden. 

Andra företag har möjlighet för kunden att laddar ner Excel blad, från 
företagets hemsida. Kunden fyller i bladet och skickar tillbaka. Se 
bilaga1. Därefter återkommer företaget med kostnadsförslag efter att ha 
bearbetat kalkyleringen i Excel. Men det finns också företag som inte 
alls använder någon typ av kalkylprogram i datorn, utan all beräkning 
görs med miniräknare och papper. Frågorna som ställdes till företagen 
finns i bilaga 4a. 

                                                 
10 S.Nilsson (2010) Framtagning av handbok till Revit Structure 
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4.3 Revit och kalkylering 
Det finns möjligheter att göra mängdberäkning i Revit. Information 
som finns i tabellen hämtas från modellen som är skapad i Revit. I 
tabellen endan visas hur de valda objektens egenskaper tas fram. 
Tabellen uppdateras så fort egenskaper ändras på objekt som tillhör 
samma familj, se figur 4.1 och 4.2. 

 

Figur 4. 1 Fönsterförteckning i Revit 

 

 

Figur 4.2 Ytterväggsförteckning i Revit 

 

Revit är ett ritprogram och att för att få en kalkyleringsfunktion måste 
informationen från en byggmodell i Revit länkas till ett 
kalkyleringsprogram. I ett examensarbete går att läsa om 
konsultföretaget Tocoman.11  

                                                 
11 Sacher J., Waltin, A. ”Praktisk nytta av en byggnadsinformationsmodell” 
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Tocoman iLink är en sorts programbrygga som sammanlänkar Revit till 
andra kalkylprogram. Ett provexemplar, en grundversion, av 
programmet iLink laddades ner för att testas. Men den testversionen 
som går att ladda ner gratis är begränsad i sina användarmöjligheter. 
iLink visades sig kunna sammankopplas med Revit genom ”Add-In”– 
kommandot.  Om det görs förändringar i ritningen görs det också per 
automatik förändringar i kalkylen i realtid. Se figur 4.3.  

 

 

Figur 4.3 iLink i Revit 

 

Camilla Landskog på CAD-q berättar i ett telefonsamtal att iLink är ett 
plug-in program som ha som funktion att gruppera, t.ex. per våning, 
objekt som finns i Revit och skicka den till ett annat system, t.ex. en 
kalkyl. iLink är kompatibelt med flera olika kalkyleringsprogram, bl.a. 
MAP, där anbudskalkyler och produktionskalkyler kan skapas, men 
också med Excel. 
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Roger Jongeling på Plan B berättar i ett telefonsamtal att det inte räcker 
att köpa bara iLink licens, användare måste också köpa en plats i en 
server, d.v.s. en projektplats som används för BIM projektering. Se figur 
4.4. Användare köper projektplats per månad och abonnemanget kan 
när som helst brytas och återupptas. Det aktuella projektet finns då 
kvar på sin plats i servern.  Det behövs ny plats på servern för varje nytt 
projekt. 

 

Figur 4.4 Kalkylunderlag ur 3D-modellen. 12 

 

Hustillverkaren Fiskarhedenvillan har under hösten haft ett projekt för 
att utveckla den traditionella konstruktionstekniken inom 
byggbranschen.13 I ett telefonsamtal med Jonas Nilsson, teknisk chef 
från Fiskahedenvillan, framgår att deras företag använder Revit vid 
mängdberäkning av material, som isolering och antal gipsskivor för att 
få ett beställningsunderlag. Enligt honom kompletterar Excel Revit för 
kostnadsberäkning. För att ta del av frågorna som ställdes till CAD-q, 
PlanB och Fiskahedenvillan se bilaga 4b.  

 

                                                 
12 www.openbim.se (2010) 
13 (CAD-Q, 2009) 
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4.4 Arbetsprocessen och slutprodukt 
Själva arbetet inleddes först med att studera konstruktionsunderlag. I 
dialog med företaget uppnåddes en klarare bild om limträramar och 
hela limträstommen. Arbetet var uppdelat i två delar. Inledningen i 
arbetsprocessen var tänkt att skapa ritningar i Revit utifrån 
konstruktionsunderlag och ritningar. Den andra delen skulle bestå av 
att skapa en databas med kalkylblad i Excel. Se figur 4.5. 

 

Figur 4.5 Planerad process för arbete 

 

När ramarna skulle skapas i Revit uppstod svårigheter. Beslut togs om 
att ta AutoCAD Architecture till hjälp för denna del i processen. Med 
hjälp av AutoCAD ritades komponenter som ingår i limträstommarna 
och importerades de till Revit. När väl rätt metod var funnen, kunde en 
modell lätt byggas upp genom att de två ritprogrammen kompletterade 
varandra. Arbetsprocessen kom att förändras. Se figur 4.6.

 

Figur 4.6 Projektets arbetsgång 

 

4.4.1 Modellering i AutoCAD  
Arbetet i AutoCAD inleddes med att rita komponenter som skulle ingå 
i stommen. Maskinhallsstommen som skapades av komponenter i 
AutoCAD var komplicerad att hantera i Revit miljö eftersom den 

Konstruktionsunderlag 
och ritningar Ritningar i Revit Göra kalkylen i Excel

Konstruktionsunderlag 
och ritningar

Skapa 
maskinhallsstommar i 

AutoCAD

Importera stommarna i 
Revit och komplettera 

med olika element
Göra kalkyler i Excel
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importerades som ett block. Att importera komponenter var för sig och 
bygga up stommen i Revit var smidigt . Första delen i arbetet var att 
använda AutoCAD Architecture till att rita flera exempel på ramtyper 
och ramkonstruktioner. Konstruktionsritningar från AutoCAD 
importerades och kompletterades med ytterväggar, tak, dörrar och 
fönster i Revit-miljö.  Ramar som ingår i stommen är måttbeställda och 
ser olika ut beroende på taklutningen och spännvidden.  

För att elementer som ingår i stomme ska vara i 3D14 ritades den i 
AutoCad med hjälp av olika kommandon som används i viss ordning, 
se bilaga 1. 

4.4.2. Modellering i Autodesk Revit Architecture 
Modelleringen började med att ett nytt projekt öppnades i Revit . Nästa 
steg i arbetsprocessen var att importera ritningar från AutoCAD till 
Revit-miljö.Den limträstomme som skapades i AutoCAD och sedan 
exporterades till Revit var svårhanterlig i Revitmiljö eftersom den kom 
som ett block. Det var lättare att importera varje konstruktionselement 
(ramar, takåsar, väggreglar, gavelbalkar och gavelpelare) för sig och 
sammanfoga dessa i Revit. På en sådana sätt kunde de två program 
komplettera varandra på ett smidigt sätt. Se bilaga 2. 

4.4.3 Kalkyl  i Excel 
I studien undersöktes möjligheter att göra kalkylen i Excel. 
Utgångspunkten var konstruktionsunderlag, valbara parametrar 
(taklutningen, bredden, längden och snözonen) och materialpris. I 
arbetet begränsades kalkylen till de fyra kalkylbladen: Grunddata, PDF 
(Portar, Dörrar, Fönster), Limträ och Prislista. 

Grunddata: Här finns information om olika parametrar i 
konstruktionsunderlaget som ger olika konstruktionslösningar, se 
tabell 4.1. Dessa påverkar tillverkningskostnaden. 
De valbara parametrarna (bredd, längd, taklutning och snözon) 
som finns i grunddatabladet förändras efter kundens behov och 
påverkar stommens utseende, FR-ram eller C-takstol. Däremot 
påverkar de andra valbara parametrarna, som port, dörrar, 
fönster och glastak inte konstruktionens utseende på samma sätt.  

                                                 
14 3D, tredimensionellt, innebär att det finns tre dimensioner; höjd, bredd och djup. 
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Standardiserade parametrar (fasadhöjden, taksprång och 
gavelsprång) kan inte förändras. 

Tabell 4. 2 Grunddataparametrar 

Parametrar som 
påverkar stommen 

Parametrar som inte 
påverkar stomme 

Standardiserade 
parametrar 
 

Bredd Port Fasadhöjden 
Längd Dörr Taksprång 
Taklutning Fönster Gavelsprång 
Snözon Glastak  
 
Av figur 4.7 framgår det att genom att välja bredden 12, 15, 18 eller 20 
m, taklutningen 15° eller 20° och snözonen 2 eller 2,5, väljs FR-ram. Typ 
av ram är FR-ram men ramens dimension varierar beroende på givna 
parametrar. 
 

  
 
Figur 4.7 Kalkylblad- Grunddata FR-ram 

 
Genom att ange bredden 18, 20, 23 eller 24 m, taklutningen 25° och 
snözonen 2 och 2,5, i grunddatabladet, väljs C-takstol, se figur 3.9. 
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Längden av maskinhallen påverkar inte val av ramtyper som det visas i 
figur 4.7 och figur 4.8. 
 

       
 
Figur 4.8 Kalkylblad - Grunddata C-takstol 

   

 

 

 

 

 

 

 

PDF (Port, Dörr, Fönster): Genom att trycka på Skjutport, Dörr eller 
Fönster i Grunddatabladet, öppnas PDF kalkylblad. I kalkylbladet 
kan typ, antal och mått förändras på de valbara parametrarna (port, 
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dörr och fönster). Den informationen behövs vid kalkyleringen, se 
figur 4.9. 

 

 

Figur 4.9 PDF Kalkylblad 

 
 
 
 
 
 

Limträ: Med hjälp av valbara parametrar (bredd, taklutning och 
snözon) som finns i Grunddatabladet, hittar kalkylprogrammet de 
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konstruktionskomponenter som finns i databladet Limträ(limträ och 
konstruktionsvirke) se figur 4.10. Komponenterna varierar i 
dimension, utseendet och material. Här återfinns pris på alla 
komponenter som ingår i stommen. Priset summeras och reflekteras 
tillbaka till Grunddatabladet. 

 

Figur 4.10 Limträ Kalkylblad 

Med hjälp av kalkylbladen Grunddata, PDF och Limträ samlas 
information om komponenterna som ska ingå i maskinhallen.  

Denna information länkas till kalkylbladet Prislista som reflekteras till 
Grunddatabladet. Härigenom kan man automatiskt få en överblick över 
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prisförändringen beroende på valet av parametrar, se figur 4.11 och 
figur 4.12. 

 

Figur 4.11 Prislista Kalkylblad 
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Figur 4.12 Grunddata Kalkylblad 
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5. DISKUSSION 
Själva arbetet inleddes först med att studera konstruktionsunderlaget 
och att sätta mig in i arbetssättet med limträkonstruktioner. Genom att 
läsa litteraturen och granska andra examensarbeten försökte jag hitta 
lösningen på hur jag skulle kunna skapa standardiserade maskinhallar i 
Revit. Vidare undersökte jag på vilket sätt kostnadsberäkningar skulle 
kunna göras i ett mellanstort företag och om kalkyleringsprogrammet 
Excel skulle kunna fungera för detta ändamål.  

Jag började med att skapa ramar i Revit men stötte på svårigheter. En 
författare till ett annat examensarbete, som skapade en handbok för 
Revit, påpekar att programmet är under utveckling. Jag kan inte säga 
säkert om det var testprogrammets begränsningar som var problemet 
eller om det var mina kunskaper som var otillräckliga. Jag kontaktade 
andra företag som bygger limträkonstruktioner, men de använde sig 
inte av Revit. Jag lyckades i alla fall lösa problemet genom att använda 
mig av AutoCAD Architecture för att skapa komponenter som ingår i 
limträstommarna och importerade de till Revit. Författaren som 
framställde en handbok till Revit visar just på hur ramar kan 
importeras från AutoCAD till Revit. När jag hade hittat rätt metod, gick 
det lätt att bygga upp en modell med hjälp av två ritprogram. Varje 
ritprogram har bidragit med elementer som var lättskapade i respektive 
miljö.  I AutoCAD var det lättare att skapa ramarna och i Revit var det 
lättare att skapa och framförallt att göra förändringar på ytterväggar, 
yttertak, fönster och dörrar etc. Fördelar med Revit är att ändringar som 
görs i en vy i modellen automatiskt uppdateras och synkroniseras i alla 
andra vyer. Visualiseringsverktygen i Revit är användbara för att ta 
fram säljmaterial. 

Den andra delen i examensarbetet handlade om att göra 
kostnadsberäkningar för de standardiserade maskinhallarna som hade 
skapats i den första delen av projektet. Jag undersökte olika alternativ 
för att göra detta.  

I kontakt med andra mellanstora företag fick jag förslag på olika sätt 
hur en offert till kunder kan skapas. I ett företag görs beräkningarna 
med miniräknare, i ett annat har ett eget program skapats, anpassat för 
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deras verksamhet och i ett tredje företag ges kunden möjligheten att 
fylla i alla data i ett Excel-blad direkt på nätet.  

I arbetet visas hur mängdberäkningar kan göras i Revit, men jag 
lyckades inte göra kostnadsberäkningar i programmet.  För detta syfte 
har jag förstått att Revit bäst kompletteras med ett 
kalkyleringsprogram. För detta finns olika lösningar. I arbetet beskrivs 
kort programbryggan iLink, som kan sammanlänka Revit med ett 
kalkyleringsprogram, som t.ex. Excel eller MAP. Det som talar för att 
företaget ska investera i en programvara liknande iLink är att det kan 
göra mängdberäkningar som ger noggranna beräkningar av 
materialåtgång, vilket är kostnadseffektivt . En styrka med programmet 
iLink som jag upptäckte är att mängdlistan uppdateras automatiskt så 
fort någonting ändras i modellen.  För att kunna göra en 
kostnadsberäkning måste tre programvaror användas (t.ex. Revit, iLink 
och MAP eller Excel) vilket innebär en ökad kostnad i licenser och 
kostnad för kompetensutveckling av personal. I ett examensarbete där 
olika programpaket testades av verksamma inom byggproduktion 
konstaterades att viljan inte är stor till att introducera fler nya program 
som innebär en omfattande kompetensutveckling av personal, inte på 
stora företag och framförallt inte på mindre eller mellanstora företag. I 
min kontakt med andra företag bekräftades detta. Jag har i mitt arbete 
inte haft tillgång till andra kalkyleringsprogram som finns på 
marknaden, som MAP. Det var möjligt att ladda ner och testa en 
basversion av programmet iLink. Tyvärr fanns inte någon version av 
MAP programmet som kunde laddas ner och testas.  

För ett medelstort företag är det en fördel att kunna använda 
programvaror för kalkylering som man redan har tillgång till. Därför 
valde jag i det här fallet att skapa kalkylen i Excel. 

Att skapa kalkylen i Excel för de olika maskinhalltyperna var 
tidskrävande. Det som tog tid var att stoppa in alla parametrarna som 
behövdes för att bygga upp en mall som skulle användas till 
kalkyleringen av maskinhallstyperna. Å andra sidan var arbetet att 
skapa mallen i Excel ett engångsarbete. Menyfliksområdet i Excel 
gjorde det enkelt att använda, och det gick snabbt att hitta de 
kommandon som behövdes. Fördelen med Excel är att det inte är 
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nödvändigt att göra en ny kalkylering varje gång vid 
kostnadsberäkning av de olika maskinhallstyperna. Det enda som 
behövs är att byta ut de olika parametrarna. Det är inte nödvändigt att 
göra om ritningen, vilket du måste göra om du bara använder Revit och 
t.ex. iLink. Det är viktigt att betona att jag inte har haft möjlighet att 
fördjupa mig i fördelarna med iLink.  

Om företaget väljer att utveckla grunden i Excel som är skapad i detta 
projekt, kan fler detaljerade komponenter, som t.ex. beslag, läggas till i 
kostnadsberäkningen. Detta är komponenter som inte tas med i en 
Revit-modell. Vid användandet av Excel kan arbetskostnaden, 
transportkostnader och arvode också tas med i beräkningen. 
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6. Avslutning 
 

6.1 Slutstser 

Syftet med arbetet var att på något sätt skapa standardiserade 
maskinhallar i Revit. Jag skapade en maskinhallsmodell i Revit, men 
var tvungen att komplettera Revit-modellen med ramar som skapades i 
AutoCAD.  

Ytterligare ett syfte med arbetet var att undersöka på vilket sätt kan 
kostnadsberäkningar göras i ett mellanstort företag? Det visade sig att 
företag löser detta på ett mycket varierat sätt. På marknaden finns ett 
stort antal programvaror att välja mellan. I arbetet redovisas ett par 
olika lösningar för att göra kostnadsberäkningar. Målet med denna 
arbetsprocess var att hålla nere produktionskostnaderna och 
effektivisera arbetet för ett mellanstort företag, därför upplevde jag att 
det var ett bra val att modellera i Revit och kalkylera i Excel. 

 

6.2 Förslag på fortsatta studier 

Jag rekommenderar att man fortsätter följa utvecklingen av olika rit- 
och kalkylprogram och undersöker hur de kan samarbeta på bästa 
möjliga sätt. Vidare krävs det att man utreder om det behövs dyra och 
avancerade program på ett medelstort företag för att kunna klara sina 
arbetsuppgifter utan att det påverkar produktionskostnaden.  
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Bilaga1.  Svarsblankett i Excel  
 

 

Figur B1. 1 Svarsblankett i Excel (del 1) 

 

 

 

 



 
 

B1.2 
 

 

 

 

Figur B1. 2 Svarsblankett i Excel (del 2) 
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Bilaga 2.   Arbetsprocessen i AutoCAD  
 

Här kommer att beskrivas på vilken sätt skapas 3D ramar i AutoCAD 
miljö. De kommandon som kommer att beskrivas i texten är engelska 
termer som finns i programmet. 

Mirror- Skapar en kopia av objektet och speglar den mot en linje. 

Boundary- Restaurera missande gränsen till bundna utrymmen . 

Extrude- Pressa ut avgränsade utrymme.   

Line- linje. 

Ramarna levereras från tillverkaren i två färdiga halvor, vilket 
underlättar transporten och monteringen på byggarbetsplatsen.  Detta 
påverkar arbetsprocessen i ritprogrammet. 

2.1  Först ritas en ramhalva i 2D15 med hjälp av line som finns i home 
fliken, se Figur B2.1. 
 

 

Figur B2.1 Halv C-takstol i 2D, AutoCAD 

2.2 Med kommandot mirror som finns i fliken modify, kan en 
ramhalva kopieras och på så sätt skapas en helram, se figur B2.2. 

                                                 
15 2D, tvådimensionellt, innebär att det finns två dimensioner; höjd och bredd. 



 
 

B2.2 
 

 

Figur B2.2 En C-takstol i 2D, AutoCAD Archtecture 

2.3 Genom att skriva boundary i kommandoraden och sluta med 
enter öppnas en ny ruta. ”Pick Points” markeras och därefter 
återvänder man till ritningen och markerar alla begränsade 
utrymmen i 2D rammodellen, se figur B2.3. 

 

 

Figur B2.3 En C-takstol i 2D, AutoCAD Archiecture 

2.4   I sista momentet för att ramen ska få ett 3D-utseende anges 
extrude i kommandoraden. Därefter markeras alla utrymme i 
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2D-modellen som är skapade i förra arbetsmomentet och 
tjocklek för ramen uppges. Se figur B2.4. 

 

Figur B2.4 En C-takstol i 3D, AutoCAD 

För att skapa takåsar, väggreglar, gavelbalkar och gavelpelare i 3D, 
används samma arbetsgång som vid ritningen av ramar och på detta 
sätt framställs ritningen av limträkonstruktionen, se figur 3.7. 

 

Figur B2.5 Stommar med FR-ram och C-takstol i AutoCAD miljö 
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Bilaga 3.   Arbetsprocessen i Revit  
Modelleringen i börjar med att ett nytt projekt öppnades i Revit . Nästa 
steg i arbetsprocessen var att importera ritningar från AutoCAD till 
Revit-miljö. Att importera hela stommen till Revit är möjligt med den 
kommer som ett block och är svårt hanterligt.  Med anländning till 
detta importeras varje konstruktionselement (ramar, takåsar, 
väggreglar, gavelbalkar och gavelpelare) för sig och sammanfoga dessa 
i Revit.  

 

3.1  Under menyfliken Insert i Revit finns vertygsknappen Import 

CAD.  Konstruktionselement från AutCAD importeras till Revit. 
Med hjälp av konstruktionselement skapas stommen i Revit-
miljön, se figur B 3.1. 
 

 

Figur B3.1 Limträstomme med C-takstolar i Revit miljön 

 

3.2  Modellering av maskinhallen kompletteras i nästa steg med 
ytterväggar, tak, port, dörr och fönster i Revit, se figur B 3.2. Det 
första var att ställa in plan i elevationsvyn. 
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 I projektet finns två definierade plan, den som ligger i nollnivå 
och den som befinner sig 4250 mm ovanför. Planernas namn kan 
döpas och höjden kan förändras.  

  Planritningen utgjorde utgångspunkt vid ytterväggsmodellering.  
 

3.3  Ytterväggar skapas med kommandot Wall, som finns under 
fliken Home. Under fliken Place Wall hittas Element Properties som 
används vid förändring av ytterväggens egenskaper. 

 
3.4  Med kommandot Roof modellerades taket på följande sätt: linjer 

ritades med utgångspunkt från ytterväggar och med ett överhäng 
på 1000 mm. Taklutningen kunde förändras genom att markera 
symbolen som fanns vid varje linje och ange den önskade 
taklutningen. 
 

3.5  Fönster, dörrar och porten men modellerades hjälp av 
kommandot Window och Door som hittas under fliken Home. 

 

Figur B3.2 Maskinhallsmodell i Revit 
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Bilaga 4.     Frågor till olika företag 
 

 

Bilaga 4a.  Frågor till Plåthuset, Byggkomponenter i Falun, Arlanda 
Snickeriet   

• På vilket sätt beräknas kostnadsförslag idag? 
• Vilka kalkylerings program används idag? 
• Vilka CAD program används idag? 
• Vilka hjälpmedel används vid offert beräkning? 

 
Bilaga 4b.  Frågor till CAD-q, PLAN B och Fiskahedenvlilan 

• Vilken funktion har programmet iLink? 
• Hur fungerar iLink? 
• Finns det olika iLink versioner? 
• Hur fungerar programmets licens? 
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