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Sammanfattning 

Byggbranschens utveckling är i ständig rörelse framåt tack vare att BIM går i spetsen. 

I teorin anses många av lösningarna som medföljer implementering av BIM vara enkla 

att förstå och arbeta med, men i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna en bra 

bit från full implementering i branschen. I arbetet med mängdning inom ett 

byggprojekt har utvecklingen med BIM stått still länge och idag tar majoriteten fram 

mängder manuellt. En tidskrävande metod som med fördel ersätts med en teknisk 

lösning inkluderad i exempelvis en Revitmiljö.  

 

Rapporten ämnar till att rekommendera en metod för att hantera mängdning på ett 

enklare sätt. Genom utförande av två i begynnelsen tekniska mängdningsmetoder på 

ett referensobjekt har tillvägagångssätt analyserats i form av möjligheter och 

problematik. Med hänsyn till process och information diskuteras bland annat Revits 

långa förlopp, tilläggets invecklade inställningar, givande data och användnings-

områden. Till sist dras en slutsats om att tilläggets fördelar väger tyngre och därmed 

är MWF värd en rekommendation. 
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Abstract 

The development of the construction industry is in constant motion forward thanks to 

BIM. In theory, it seems like many of the solutions that come with the implementation 

of BIM are simple to understand and work with, but in practice, the technical solutions 

are far from being completely implemented in the industry. In the work with 

quantifying within a project the development has become stagnant and the majority 

compile quantities manually.  This is a time-consuming method that is advantageously 

replaced with a technical solution from for example a Revit-environment.  

 

This report aims to recommend a method for managing quantifying in an easier way. 

By performing two technical methods of quantifying on a reference object, the 

approaches have been analyzed in terms of possibilities and problems. The long 

process of Revit is discussed and compared with the complicated settings of the 

application MWF. In summary, MWF is recommended because of the overall 

documents with rewarding data and drawings. The suggested usage for the data 

strengthens the conclusion. 
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Begreppsförklaring 

 

2D Tvådimensionell design/ritning 

3D Tredimensionell modell 

BIM  Building Information Model 

CAD Computer Aided Design: Digital design inom arkitektur och konstruktion 

MWF Metal Wood Framer 

PDF Portable Document Format: Filformat 

DWG Drawing: Filformat eller teknikmiljö 

AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning 

FFU Förfrågningsunderlag 

Plug-in Tillägg till modelleringsprogram 

C/C Centrumavstånd 
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1 Inledning 
Numera är BIM, Building Information Modeling en bekant process inom den svenska 

byggnadsbranschen.  Genom att skapa och använda en intelligent 3D-modell handlar 

processen om att informera och förmedla projektbeslut. På flera håll inom 

byggnadsbranschen löper dock linan inte hela vägen ut. Mellan de olika skedena i 

byggprocessen så följer inte all information med och genom ett byggprojekt kan 

likadan information forskas fram ett flertal gånger. Vid beräkning och beställning av 

material och jobb så beräknas allt material av en byggnad. I dagsläget sker detta oftast 

genom Autodesk Revits enkla DWG och/eller PDF-filer vars risker för fel är många. 

Förutom att metoden är tidskrävande så kan även resultatet bli avvikande beroende på 

utformning av uppregling och antalet inblandade personer.  

 

1.1 Bakgrund 
Mängdning eller mängdavtagning innebär framtagning av materialmängder från 

bygghandlingar. Det handlar i de flesta fall om CAD-ritningar tillgängliga via pappers-

ritningar, DWG och PDF-filer, men successivt börjar 3D-modeller att användas för 

mängdberäkning. Mängdavtagning från dessa bygghandlingar kan ske på olika sätt. 

Dessvärre är många av dessa metoder tidskrävande och det råder ovisshet kring om 

resultatet blir korrekt. Att mängda med skalstock från pappersritningar hör till en av 

de vanligaste metoderna på byggarbetsplatser, men är även en av de osäkraste. 

 

Problematiken med de mängdningsmetoder som används inom byggbranschen idag är 

känd sedan tidigare. Författaren blev uppmärksammad på detta i samband med flera 

mängdningsarbeten under en praktik vid Rekab Entreprenad sommaren 2016. 

Projektet var en tvåvåningsbyggnad där väggarna i trä byggdes i block på mark och 

lyftes därefter på plats med lyftkran. Med hänsyn till hörn och öppningar skapades 

blockskisser i AutoCAD perfekt anpassade från ritningarna till den faktiska byggnaden. 

Skisserna bidrog till att snickarna använde så gott som likvärdig mängd material som 

var räknad på.  

I de fall då inga skisser finns är det ingen självklarhet att snickarna bygger på det sätt 

som arbetsledaren baserar sin mängdning på. Därmed säkerställs differensen med ett 

tillägg på 10 % vid beställningar av material men även av den anledning att materialet 

kan ha skavanker.  

Examensarbetet utförs för TM Konsult som i dagsläget levererar DWG och PDF-filer 

tillsammans med övriga bygghandlingar från sina 3D-Revitmodeller. Dessa 

filer/handlingar är relativt innehållsfattiga och endast bristfällande information går att 

tillgå för mängdning. Detta är inget problem som inte berör TM men det vore önskvärt 

om projektörer vid TM kunde hjälpa entreprenör och kalkyl med mängdning genom 

digital uppregling. 
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Med detta arbete ämnar författaren främst till att åskådliggöra informationsinnehållet 

i mängdningsapplikationen MWF till 3D-modelleringsprogrammet Revit 2017 och 

utreda tillvägagångssättet och nyttan med denna typ av mängdning.  

 

1.2 Syfte 
Syftet med projektet är att undersöka den process som används för att tillgå 

mängdning genom Revit-applikationen MWF (Metal Wood Framer). Metoden ställs 

mot och jämförs i fråga om tillvägagångssätt och informationsinnehåll med en 

mängdning genom enbart Revit.  

Projektet utförs med hjälp av applikationen MWF Pro Wood och 3D-modellerings-

programmet Autodesk Revit. 

 

1.3 Projektmål och frågeställningar 
Målet med studien är att: 

• Identifiera vilken information som kan fås med och utan tilläggsverktyget 

• Redogöra eventuell problematik med de olika metoderna 

• Rekommendera en mängdningsmetod mellan metoden med MWF-

applikationen och den i Revit 

 

För att uppnå projektmålen besvaras frågeställningarna nedan: 

• Varför ska TM använda MWF? 

• Hur kan TM använda MWF i sin projektering? 

• Finns de krav på tillvägagångssättet? 

• Hur behöver man rita för att få till reglingen? 

• Vad är vinsterna i en projektering efter att ha använt MWF-verktyget? 

• Vilken tidsinvestering går att se genom en uppregling i MWF? 

• Vilka problem finns med användningen av MWF? 

 

1.4 Avgränsningar 
Uppregling och mängdning sker enbart på träreglar och läkt hos ett referensobjekt i 

form av tre väggar. Övriga stomelement undersöks inte i detta projekt.  

Författaren för arbetet reserverar sig mot att tillvägagångssättet kan se annorlunda ut 

i liknande projekt och för att metoderna kan förändras vid programuppdateringar.  
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1.5 Målgrupp 
Den tänkta målgruppen för studiens resultat och slutsats är framförallt TM Konsults 

projektörer, men även andra konsultfirmor som arbetar i Autodesk Revit förväntas 

kunna ta del av studiens resultat. 

Projektarbetet ska vara utformat på ett sätt så att personer som arbetar med Autodesk 

Revit kan dra nytta av det och därmed är det stor fördel att läsaren har tidigare 

kunskaper inom Revit. 
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2 Teori 
Följande kapitel presenterar all relevant teori som krävs för att förstå rapportens 

resultat och de teser som diskuteras i rapportens senare del.  

 

2.1 Mängdning i byggstyrning 
För att kunna styra en komplicerad verksamhet från start till mål, till exempel 

genomförandet av ett byggprojekt, så krävs det en noggrann och systematisk planering. 

Styrning av ett byggprojekt innebär många delar. Mål vad gäller tid, kostnad och 

kvalitet ska ställas upp. Planering för hur målen ska nås där förväntade data används. 

Därefter genomförs verksamheten enligt planerna och kontinuerligt under 

genomförandet följs verksamheten upp med att verkliga data samlas in och registreras. 

Förväntade och verkliga data ställs mot varandra och verksamheten kontrolleras 

utifrån skillnaderna. Eventuell avvikelse analyseras och därefter korrigeras för att nå 

uppställda mål (Révai, 2012, s. 22).  

Hela byggstyrningsprocessen består av tre delar vilket illustreras i figur 1. Första delen 

är anbud där mängdberäkning, anbudsplanering och kostnadsberäkning är 

huvudaktiviteterna. Vidare i byggstyrningen kommer byggstart där aktiviteterna är 

produktionsplanering och produktionskalkyl. Avslutningsvis innan dess att huset, 

alternativt anläggningen är färdigställd är sista fasen byggandet. Där är 

huvudaktiviteterna resursuppföljning, avstämning av veckoplanering, kostnads-

uppföljning och slutkostnadsprognos (Révai, 2012, s. 23–24).  

 

Figur 1, Byggstyrning (Révai, 2012 s. 24). 

I anbudsskedet då det ofta råder tidspress ska alla produktionskostnader beräknas för 

att nyttja som underlag till beräkning av anbudspris. Med hjälp av ritningar och 

beskrivningar utförs den första byggstyrningsåtgärden genom att beräkna arbets- och 

materialmängder. Genom en sammanställning av dessa summor upprättas en så kallad 

mängdförteckning. En förteckning som kommer ha stor nytta genom hela 

byggstyrningen. Valet ligger hos entreprenören angående vem som utarbetar 

mängdförteckningen. Den kan med fördel upprättas av entreprenören själv, för att 
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skapa förståelse och kunskap tidigt i projektet, eller av något konsultföretag. Den 

sorteras enligt AMA (allmän material- och arbetsbeskrivning) och genomförs därmed 

enhetligt med byggnadsbeskrivningen (Révai, 2012, s. 182–183). 

Efter att mängdförteckningen är gjord, mängdberäknas även de direkta bygg-

kostnaderna i anbudsskedet. Alla materialkostnader och underentreprenörskostnader 

beräknas med mängdförteckningen som utgångspunkt. Tidsåtgång beräknas för varje 

enskild kalkylpost från respektive mängdenhet. Under byggskedet sker 

mängdberäkningar på verkliga data, dvs. tider och kostnader som ställs mot de 

planerade och kalkylerade. Mängdberäkning utförs även i andra sammanhang i 

byggskedet. Alternativkalkyler, inköp, ackordssättning, beräkning av ersättning för 

ändringar och tilläggsarbeten är exempel på tillfällen då mängdberäkning också 

behöver utföras (Révai, 2012, s.182). 

 

2.2 Ritningar och handlingar i olika skeden 
Den person som exempelvis planerar en entreprenad behöver i tidigt skede skaffa sig 

goda kunskaper om projektet. Det medför att handlingar behöver samlas in och 

noggrant studeras. Detaljnivå och omfattning på dessa handlingar kan variera åtskilligt 

från objekt till objekt beroende på entreprenadform och upphandlingsform (Révai, 

2012 s. 49). 

Handlingarna tillsammans kallas för förfrågningsunderlag, FFU, och består ofta av: 

• administrativa föreskrifter (AF) 

• ritningar 

• tekniska beskrivningar 

• markbeskrivning 

• byggnadsbeskrivning 

• rumsbeskrivning 

• VVS-beskrivning 

• el-beskrivning 

• förteckningar (t.ex. armeringsförteckning) 

• tekniska utredningar (t.ex. grundundersökning) 

• rambeskrivning (vid totalentreprenad) 

Dessa handlingar kompletterar varandra och viktig information kan gå förlorad om 

man bara nöjer sig med att studera ritningarna (Révai, 2012, s. 49–50).  
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2.3 Programvaror 
Datorer och programvaror är verktyg som dagens byggnadsbransch inte skulle klara 

sig utan. I flera byggprocesser används tekniken för att underlätta hanteringen av 

komplexa fall. Det handlar om modellering, planering i olika former och numer även 

programmering. Inom branschen blir det även alltmer vanligt att ta hjälp av 

datorstödda mätmetoder. Det är mer tidseffektivt samtidigt som högre kvalitet och 

säkerhet kan uppnås i mängdberäkningen (Révai, 2012, s. 188). 

 

2.3.1 PDF 

PDF står för Portable Document Format och det är ett filformat som används för att 

presentera och utbyta dokument på ett säkert sätt oavsett vilken programvara, 

maskinvara och operativsystem som använts vid skapandet av filen (Adobe Acrobat 

DC, 2017). 

 

2.3.2 DWG 

DWG hänvisar till två olika men relaterade saker. Det kan handla om ett filformat 

(.dwg) men även en teknikmiljö för många Autodesk CAD programvaruprodukter 

(Autodesk 1, 2017).  

 

2.3.3 BIM – Building Information Modeling 

Under de senaste åren har förkortningen BIM börjat cirkulera i byggnadsbranschen. 

Förkortningen står för byggnadsinformationsmodellering och den ter sig olika 

beroende på sammanhang i byggprocessen. Av den anledningen finns det också delade 

meningar om vad BIM är. En del säger att BIM är en mjukvara medan några insisterar 

att det är byggnadens 3D-modell. Andra påstår att det är en process för att använda 

information och data om en byggnad på ett strukturerat och organiserat sätt 

(Graphisoft, 2017).  

En komplett BIM-modell består av virtuella motsvarigheter till de verkliga 

byggnadsdelarna och de har samtliga egenskaper, både fysiska och tekniska, som deras 

reella motsvarigheter har. Elementen är den digitala prototypen av fysiska 

byggelement såsom väggar, tak, golv, pelare, dörrar och fönster med mera. Detta ger 

möjligheter till att simulera byggnader och i datormiljö förstå dess faktiska beteende 

långt innan själva byggandet inleds (Graphisoft, 2017). 

För att nå framgång i ett projekt där alla berörda vill uppnå ett gemensamt mål så 

behövs samarbete, kommunikation och kompatibilitet. Genom konceptet BIM kan 

samtliga projektdeltagare oavsett programvaruverktyg delta i ett öppet arbetsflöde 

(Tekla, u.å).  

Vid arbete med konceptet BIM går det använda sig av olika programvarulösningar och 

för enbart modellering finns det flera olika program tillgängliga. Till dessa finns det 
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vanligen olika typer av plug-ins eller extensions som kompletterar innehållet och dess 

funktioner (Enström, 2016). 

 

2.3.4 Autodesk Revit 

Ett mycket känt modelleringsprogram är Autodesk Revit. Det är en fristående 

programvara framtagen för byggnadsmodellering av teknikkonsultföretaget Autodesk. 

Det är en BIM-baserad programvara med verktyg för flera projektdeltagare vilket 

möjliggör samordning. Revit innehåller verktyg för byggnadsdesign, ventilations-, el- 

och VVS-projektering, byggkonstruktionsteknik och konstruktion (Autodesk 2, 2017). 

 

Vid sammansättning av en vägg i Autodesk Revit kan varje skikt tilldelas en funktion, 

ett material och en tjocklek. Som funktion finns valmöjligheterna Structure, Substrate, 

Thermal/Air Layer, Finish och Membrane Layer.  

 

Via programvaran Autodesk Revit går det tillgå mängdinformation genom material-

scheman, Material Takeoff Schedules. Allt material placerad i en komponent inom 

Revit kan schemaläggas och listan kan utformas helt efter eget önskemål (Autodesk 3, 

2017).  

Funktionen kan ge area- och volymmängder för respektive material och huruvida 

väggen innehar öppningar så exkluderar funktionen dessa. Listan kan sedan 

presenteras i bokstavsordning utifrån materialnamn om så önskas.  

 

2.3.5 MWF – Metal Wood Framer 

MWF står för Metal Wood Framer och är en mallbaserad och regelstyrd applikation till 

Autodesk Revit framtagen av programvaruföretaget StrucSoft Solutions. Tillägget 

finns i två utföranden, Pro Metal och Pro Wood, där Pro Metal ämnar för ramlösningar 

i stål och Pro Wood i trä. Båda applikationerna har funktioner för väggar (Pro Wall), 

golv (Pro Floor) och fackverk/takstolar (Pro Truss).  

Tillägget Pro Wood kompletterar Revit med automatiserad uppregling av 

huskomponenter, genererade produktionshandlingar samt skapade av koder för 

styrning av maskiner. MWF tar även fram material- och kaplistor (Symetri 1, u.å).  

Genom att komplettera Revit med MWF Pro Wall så kan mängdning utföras digitalt 

genom uppregling.   
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Aktuella begreppsförklaringar 

I applikationen förekommer många tekniska termer utöver Revits ursprungliga. Dessa 

beskrivs nedan och är väsentliga för ett genomförande i programvaran.  

Ribbonsmeny 

MWF Pro Wood förekommer i Revit via ett kommando placerat högst upp i 

Ribbonsmenyn, se figur 2. Genom olika kommandon förändras menyraden och 

relevanta verktyg beträffande det arbete som ska utföras i modellen visar sig. 

 

Figur 2, Ribbonsmeny för MWF (Gustafsson, 2017). 

Templates 

I och med att tilläggsprogrammet är mallbaserat så sker all uppregling efter 

förbestämda mallar, så kallade templates. Mallarna utarbetas efter önskad 

uppreglingsstruktur där bland annat material, dimension och cc-avstånd bestäms. Här 

bestäms även detaljer kring fönster, dörrar och öppningar. Arbetet med att skapa en 

template behöver endast utföras en gång per uppreglingsstruktur och kan därefter 

användas på alla jämlika väggar i projektet. Beroende på var användaren väljer att 

spara en utformad template så kan en template även brukas av andra användare och 

andra projekt, se Disk/Project nedan. 

Panel 

Programmet benämner varje uppreglad vägg för Panel följt av en siffra i numerisk 

ordning. En svensk liknelse till panel skulle vara block.  

Create 

För att skapa en panel används verktyget Create. Genom den funktionen påbörjas ett 

arbete med att skapa en template utifrån önskat utseende. I det skede då en template 

är skapad går det att markera den som aktiv genom Set As Active. Det innebär att en 

panel kan skapas med en aktiv mall genom att enbart klicka Quick Create. 

Regenerate 

Med hjälp av funktionen Regenerate så kan en panel uppdateras utifall en eller flera 

ändringar utförts. Exempelvis förändrat vägginnehåll eller förflyttning av fönster. 

Disk/Project 

En template skapas och sparas antingen i Disk eller i Project beroende på syftet med 

väggutformningen. Kommer utformningen endast vara till nytta för det aktuella 

projektet är det rimligt att spara den i projektmappen. Är utformningen av sådana 

inställningar att den lämpar andra projekt bör den sparas i Disk. Den funktionen 

gagnar för att mallen ska kunna användas i senare projekt och för att andra användare 

ska ha tillgång till den.   
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Stud Justification  

Uppregling sker på de materialskikt i väggen som tilldelats funktionen Structure i 

Revits Edit Structure. Reglingen placeras ut i det skikt som Stud Justification blivit 

tilldelad. De olika alternativen är: Wall Centerline, Structural Centerline, Finish Face 

Exterior, Finish Face Interior, Structural Face Exterior och Structural Face Interior. 

Stud 

I skapandet av en template tilldelas reglingen ett centrumavstånd. Avståndet fylls i som 

Stud Spacing under fliken Miscellaneous.  

Opening Framing 

Ramningen kring fönster, dörrar och öppningar utgår från inställningar bestämda i 

Opening Framing. Antalet reglar runt om en öppning bestäms genom fastställande av 

reglarna Cripple, Header, Jack, King och Sill, se figur 3.  

 

Figur 3, Begrepp på reglar för öppningsinramning (Gustafsson, 2017). 

Framing Type Markers 

När tilläggsprogrammet ramar en dörr, ett fönster eller en öppning så behöver 

öppningen ”stämplas” med en rammärkningstyp. Det finns olika Framing Type 

Markers att välja på, men även möjligheter till att skapa egna.  

Joins 

Joins är det verktyg som används när två eller flera väggar möts och behöver 

sammankopplas. Programmet ger användaren alternativa anslutningar anpassade till 

de aktuella väggarna.  

Multilayer 

Multilayer är en funktion som stöder flera materialskikt i samma vägg. Här formas 

mallar för de tillkommande skiktens öppningsinramningar, så kallade Secondary 
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Templates. Dessa läggs till respektive skikts utformning. Flerskiktsväggen 

sammansätts sedan utifrån dess vägginnehåll. 

 

2.5 Referensobjekt 
För att spara tid och låta arbetet med uppregling påbörjas tidigt i projektet så beslutade 

författaren i samråd med handledare på TM Konsult om att utgå från en existerande 

Revitmodell. Referensobjektet som illustreras i figur 4 består av tre väggar i mörkblått 

på en om- och tillbyggnation på plan 12 i BY101 (höghuset) på Lycksele lasarett. 

 

 
Figur 4, BY101 av Lycksele lasarett (Gustafsson, 2017). 

För de nya ytterväggarna som är projekterade i referensprojektet ser regelstrukturen 

ut som följer:  

• 45x145, bärande regelstomme 

• 45x45, liggande regelstomme 

• 34x70, spikläkt 

 

Figur 5 visar innehållet i projektets väggar genom skiss och lista. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5, Vägginnehåll för projektets väggar (Gustafsson, 2017). 

13 gips 

45x45 liggande regel + mineralull 

0,2 PE-folie 

145x45 stående regel + mineralull 

10 gipsbaserad kompositskiva 

80 skalmursskiva + distanshylsor 

34x70 spikläkt 

18 plywood 

2 bandtäckt 
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Referensobjektets reglar och läkt har ett centrumavstånden på 600 mm. Anledningar 

till givet centrumavstånd är såväl hållfasthetstekniska som praktiska skäl. Det är med 

stor fördel som centrumavstånd anpassas efter standardmått på beklädnads- och 

isoleringsskivor (Träguiden, 2014). 

Baserat på benämningar från tillägget så benämns referensobjektets väggar Panel 

följt av en siffra enligt figur 6 nedan.  

 

 

Figur 6, Väggbenämningar (Gustafsson, 2017). 

Panel 2 (tillsammans med den korta väggen Panel 1) är Fasad mot väster, panel 3 är 

Fasad mot söder och panel 4 (tillsammans med den korta väggen Panel 5) är Fasad 

mot öster. 

 

2.5.1 Krav på reglingsutförande 

I det skede när data ska skickas till materialleverantör är det fördelaktigt att ha så 

specifik mängdinformation som möjligt till hands. För minimerat spill är kaplistor det 

mest önskvärda och dessa går att tillgå genom uppregling. Här nedan presenteras 

information om de krav som ställs på referensobjektets regling. Information som 

författaren blivit tilldelad av referensobjektets projektör Christian Sikström, TM 

Konsult. 

• För bärande regelstomme ska två vertikala reglar placeras på vardera sidan om 

öppningen. En horisontell regel ska placeras på respektive över- och underkant 

av öppning. En syll och ett hammarband ska placeras ut för att sluta reglingen.  

• För liggande regelstomme ska öppningar ramas in och vertikala reglar ska 

placeras ut i väggändar/hörn. 

• För spikläkt gäller samma krav som för bärande regelstomme. 
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2.6 Företagspresentation 
Genom projektets gång har författaren fått stöd och rådgivning av sakkunniga personer 

från erfarna företag. De presenteras nedan.  

 

2.6.1 TM 

TM Konsult AB är Norrlands största privatägda byggkonsultföretag med omkring 75 

medarbetare fördelat på totalt 7 kontor. Huvudkontoret finns i Lycksele där TM 

grundades år 1966. Företaget expanderar både i teknik och anställda och deras 

ambition är ett fokus på att vara ett vaket och modernt företag. 

Kunskapskontakter genom företaget har varit arkitekt- och byggnadsingenjörerna 

Jonatan Jacobsson och Christian Sikström och byggledare Ken Forsberg. 

 

2.6.2 Symetri 

Symetri som tidigare hade Cad-Q som företagsnamn är ett dotterbolag till Addnode 

Group. Symetri är en leverantör av programvaror och tjänster för design, konstruktion 

och produktdatainformation. De hjälper bland annat företag inom bygg att optimera 

arbetsflöden, förenkla datahantering och öka kvaliteten genom olika projekt. De 

erbjuder vägledning i bland annat 3D-modellering och BIM (Symetri 2, u.å).   
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3 Genomförande 
För att uppnå projektets mål och syfte samt för att besvara dess frågeställningar 

påbörjas studien med faktainsamling. Genom litteratur, manualer och programvaror 

tillhandahålls all fakta som projektet baseras på. Följande två avsnitt beskriver 

tillvägagångsättet för att tillgå uppregling genom Revit och MWF. 

 

3.1 Uppregling genom Revit 
Originalutförandet av Revit har inget stöd av någon uppreglingsfunktion men däremot 

kan nödvändig information fås genom Wall Material Takeoff. För att generera 

mängdinformation genom funktionen följs tillvägagångsättet som presenteras nedan. 

Material Takeoff Schedules tillvägagångssätt illustreras i figur 7 och skapas genom:  

 

Figur 7, Skapa en Material Takeoff Schedules i Revit 2017 (Gustafsson, 2017). 

 

1. Klicka på View-knappen » Create panel öppnas » Klicka på Schedules-knappen 

» I rullgardinsmenyn, klicka på Material Takeoff 

2. I dialogrutan New Material Takeoff, välj kategori för önskad komponent som 

ska listas » Bekräfta genom att klicka OK 

3. I nästa dialogruta Material Takeoff Properties, klicka i önskad filtrering som 

exempelvis area, volym och typ » Avsluta med att klicka OK (Autodesk 4, 2017). 

Filtrering som berör referensobjektets mängdningsinformation utses vara typ, area, 

volym och material. Listan som funktionen genererar för alla tre väggar presenteras i 

rapportens resultat på sida 26.  
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På grund av isoleringens medverkan i träreglarna gynnar inte given information 

träreglarnas uppregling. Uppregling sker därmed manuellt där mått tas från 

Revitmodellens planlösning och sektion och uppreglingens utseende skissas på 

papper. Med hjälp av skissen tillsammans med information om byggnaden kan 

mängder och kaplängder beräknas. För att skapa tillverkningsskisser ritas 

elevationsritningar upp i AutoCAD. 

I den manuella mängdningen tas det hänsyn till väggarnas hörnanslutning som 

beslutas om att utformas enligt Träguidens förslag för ytterväggshörn, se figur 8.  

 

 

Figur 8, Anslutning mot ytterväggshörn (Träguiden, 2015). 

 

3.2 Uppregling genom MWF 
För att nå uppsatta mål och tillgå efterfrågad mängdningsinformation för 

referensobjektet genom applikationen MWF Pro Wall påbörjas ett arbete om 

programkännedom. Med hjälp av manualläsning för tilläggsprogrammet och genom 

att experimentera på en tillfälligt skapad testvägg dokumenteras ett unikt 

tillvägagångssätt som därefter appliceras på BY101, Lycksele lasarett. 

Tillvägagångssätt för uppregling av väggar enligt ställda krav presenteras nedan. Krav 

enligt avsnitt 2.5.1 Krav på reglingsutförande, sida 12. 

En vägg i referensobjektets Revitmodell markeras och en Panel skapas genom 

funktionen Create under Ribbonsmenyns Wall Model. En ruta som benämns ”MWF 

Pro Wood 2017” öppnas och information om en förbestämd mall visas. ”Template 

Manager” öppnas genom knappen Template. För att skapa en unik template skapas 

först en mapp att placera mallen i. En ny Template Folder skapas genom knappen 

Manage Folder enligt figur 9. 
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Figur 9, Skapa mapp (Gustafsson, 2017). 

Den förbestämda mallen ”Wood” kopieras, namnges efter det bärande regelsystemet, 

”45x145”, och därefter sparas i den nytillverkade mappen som i figur 10 tillgavs namnet 

”Referensobjekt - regelsystem”.  

 

 

Figur 10, Skapa mall (Gustafsson, 2017). 

För att börja ändra egenskaper så måste den aktuella mallen markeras och sättas som 

aktiv genom knappen Set As Active till höger i dialogrutan ”Template Manager”.  

Genom att sätta den aktiv, klicka Close och därefter Create i dialogrutan ”MWF Pro 
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Wood 2017” så kommer rutan som illustreras i figur 11 upp automatiskt. Under fliken 

General Info ändras material och var placeringen av dessa ska vara. Stud betyder stolpe 

och har innebörden av både ”balk” och ”pelare” beroende på horisontell och vertikal 

riktning. Track representerar hammarband och syll.  

Placeringen väljs till Structural Centerline så att reglingen kommer att placeras där det 

material i väggtypen som givits funktionen Structure befinner sig. Typen väljs till 

hyvlat virke 45x145 vilket går att utläsa i figur 11. 

 

 

Figur 11, Generell information för skapad panel (Gustafsson, 2017). 
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Under fliken Miscellaneous kan man ställa in reglarnas centrumavstånd och bestämma 

hur ramningen ska se ut kring fönster, dörrar och öppningar. Detta redigeras genom 

att klicka Edit vid Studs och Opening Framing, se figur 12.  

 

 

Figur 12, Diverse funktioner som kan ändra panelens utformning (Gustafsson, 2017). 

Centrumavståndet sätts till 600 mm under Studs och för öppningsinramning används 

inställningar från Openings fliken enligt figur 13. Längst ned i figuren går det läsa att 

omramningen ska bestå av en header, en sill och en king. 

”Opening Framing”-rutan stängs därefter ned. Inställningarna appliceras till panelen 

genom knappen Apply enligt dialogrutan som visas i figur 12. För att hålla den skapta 

”45x145”-mallen uppdaterad öppnas dialogrutan ”Template Manage” igen, mallen 

markeras och därefter uppdateras genom knappen Update. Rutan stängs på Close och 

panelen skapas genom knappen OK. 
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Figur 13, Inställningar för inramning (Gustafsson, 2017). 

För att få önskat utseende kring fönstren som väggen innehåller så behövs en 

rammärkningstyp väljas för väggens aktuella fönstertyp. Utan inställningen 

uppmärksammar inte programmet alla öppningar och reglingens vertikaler går genom 

en del fönster. 

Fönstren markeras och genom funktionen Markers och Apply Opening Type så finns 

det olika mallar att utgå ifrån. Som figur 14 illustrerar så utses ”Default – Wood 

Opening” som den mest angelägna mallen där enbart fåtal inställningar ändras. 

Inställningar utförs genom symbolen i det övre högra hörnet.  
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Figur 14, Olika inramningstyper för öppningar (Gustafsson, 2017). 

Figur 15 ger exempel på hur inställningarna för fönster, dörrar och öppningar kan se 

ut. Genom att klicka på de olika valmöjligheterna vad gäller Headers, Sills och 

Verticals så belyser illustrationen till höger i figuren vilken regel som berörs. Längst 

ned bestäms den dimension som ska omsluta öppningen, i detta fall 45x145.  

Här uppfylls även ramöppningskraven genom att antalet vertikala och horisontella 

reglar bestäms.  En King med samma kvantitet av vertikaler på både höger och vänster 

sida om öppningen, en Header och en Sill. 

 
Figur 15, Inställning för inramning kring öppning (Gustafsson, 2017). 

För att se att reglingen blir korrekt uppdateras den genom funktionen Regenerate.  

När alla väggar är reglade behövs dessa kopplas samman med hörnanslutningar. Två 

väggar markeras och funktionen Joins tillämpas. Programmet ger olika alternativ på 
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hur en sammankoppling kan se ut. Figur 16 illustrerar ”Wood L-ANY TYPICAL B” som 

utses till den bäst anpassade anslutningen för referensobjektets hörn.  

 

 
Figur 16, Hörnförslag genom tillägget (Gustafsson, 2017). 

Återigen används funktionen Regenerate, men här markeras båda väggarna för att 

säkerställa att uppdateringen för hörnet sker på rätt sätt. 

 

Därefter adderas de två återstående skikten, den liggande regelstommen och spik-

läkten till väggen. Genom inställningar i Project Settings skapas två olika Opening 

Types, se figur 17. Den förinställda Boxed kopieras till två mallar, den ena benämns 

Boxed 45x45 och den andre Boxed 34x70. Inställningarna för vardera mallen anpassas 

till de krav som ställts på öppningsreglingen. Mallen markeras och ändras i funktionen 

Modify.  
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Figur 17, Öppningstyper (Gustafsson, 2017). 

För referensobjektets liggande regelstomme väljs inställningar om en header och en 

sill. Vertikaler placeras ut som singlar och tillåts vara de längre reglarna runt fönstren 

enligt skärmklippen i figur 18.  

 

 

 
Figur 18, Inställningar för Boxed 45x45 (Gustafsson, 2017). 

 

För spikläkten placeras fönsterreglarna ut som roterade singlar där vertikalerna får 

samgå med reglingens övriga vertikaler. Därmed väljs även Cutbacks till Long 

Verticals som kan utläsas i figur 19.  
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Figur 19, Inställningar för Boxed 34x70 (Gustafsson, 2017). 

Liknande tillvägagångssätt utförs för Secondary Templates, se figur 20. Den 

förbestämda mallen Wood kopieras och två regelskikt med benämningar 45x45 och 

34x70 skapas.  

 

 
Figur 20, Mallar för flerskiktslager (Gustafsson, 2017). 

Som figur 21 visar bestäms den liggande regelstommen innehålla en regel i över- och 

underkant. Väggarna låts avslutas med en vertikal regel på vardera sida. Den tidigare 

skapta mallen för fönsterinramning Boxed 45x45 väljs till omramning i detta skikt.  
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Figur 21, Inställningar för den liggande regelstommen (Gustafsson, 2017). 

 

Med samma system väljs inställningar för spikläktsskiktet. Som figur 22 visar så väljs 

roterade läkt i över- och underkant av vägg. Öppningen väljs till Boxed 34x70 och 

inställningar kring vertikalernas beteende i reglingen utses i sista figurens Spacing 

Options.  
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Figur 22, Inställningar för spikläkt (Gustafsson, 2017). 

 

Uppreglingen av den bärande regelstommen finns tillgänglig i Structural Templates, 

se figur 23.  

 
Figur 23, Structural Templates (Gustafsson, 2017). 

 

Till sist sammansätts väggen under Wall Type Map, se figur 24. I kolumnen Template 

hämtas de nyligen tillverkade mallarna för varje material och därmed sammanställs 

hela väggen. 
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Figur 24, Wall Type Map (Gustafsson, 2017). 

Flerskiktsväggen genereras på knappen Operations och Quick Create i Ribbonmenyns 

Wall MultiLayer. 

 

Avslutningsvis genereras en MWF-ritning genom att önskad panel markeras och 

knappen Shop Manager under Wall Manufacture används. Där besitter programmet 

en förinställd ritningsmall som benämns ”MWF_Default_A4_Landscape”, se figur 25. 

Mallen markeras och ritningsinställningar går att tillgå genom knappen Edit. Den 

förinställda mallen ger: Framing Top View, Framing Elevation, Framing Bottom View 

och Bill of Material vilket anses tillräckligt för projektet. Ritningen visar sig i Revits 

Project Browser under Sheets. 
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Figur 25, Förinställd ritningsmall (Gustafsson, 2017). 

 

Eventuella ändringar i form av skala och uppdelningar utförs vid behov. 

Storleksändring från A4 till A3 utförs för att allt ska få plats. 

 

Ritningar från applikationen finns att tillgå i bilaga B3-B7. 
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4 Resultat 
För att rekommendera en mängdningsmetod har mängdning och uppregling utförts 

som givit resultat i form av ritningar och tabeller. Utifrån tillvägagångssätt har 

processlinjer skapats för att tydliggöra förloppen.  

 

4.1 Informationsinnehåll 
Mängdningsprocessen som utförs genom Revit beskrivs i avsnitt 3.1 Uppregling 

genom Revit. Genererad information ur funktionen Wall Material Takeoff presenteras 

i figur 26. 

 

Figur 26, Mängdinformation genom Wall Material Takeoff ur Autodesk Revit (Gustafsson, 2017). 

Metoden genererar således information enligt nedan: 

• Wall Material Takeoff 

• Planlösning 

Med anledning av bristfällig mängdningsinformation tillkommer två manuella bidrag 

till metoden: 

• Mängdningsinformation i form av tabeller. Presenteras i bilaga B1 (endast den 

bärande stommen).  

• Ritningar från AutoCAD. Presenteras i bilaga B2. 

 

Genom att lägga till MWF i programvaran Revit och följa tillvägagångssättet som 

presenteras i avsnitt 3.2 Uppregling genom MWF levererar programmet: 

• Ritningar med medhavande mängdningsinformation (kvantitet, längd och vikt) 

och tillverkningsskiss. Presenteras i bilaga B3-B7. 
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4.2 Processlinjer 
Figur 27 visar tillvägagångssättet som krävs för att från en befintlig modell generera 

kaplistor genom enbart Revit medan figur 28 visar processen genom tillägget. Samtliga 

processlinjer är oberoende av tid. 

 

Figur 27, Process för att tillgå kaplistor i enbart Revit. 

 

Figur 28, Process för att tillgå kaplistor och tillverkningsskisser i Revit med hjälp av tillägget MWF. 

 

För att tillgå tillverkningsskisser genom Revit behöver ett steg adderas till processen som 

illustreras i figur 29. Uppregling kan antingen ske i exempelvis AutoCAD eller på papper.  

 

Figur 29, Process för att tillgå tillverkningsskisser genom Revit. 
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4.3 Applikationsillustrationer 
De båda mängdningsprocesserna ger information om båda träregelskikten och det 

läktskiktet som väggarna innehåller, dvs. 45x145, 45x45 och 34x70. Nedan presenterar 

figur 30–32 skärmklipp från tillägget.  

 

Figur 30 illustrerar regling av den bärande regelstommen där hörnanslutningen 

mellan panel 2–3 visas. Ramning kring öppningar, syll och hammarband i över- och 

underkant. Tätt innanför dessa reglar befinner sig den horisontella reglingen av 45x45 

som visas i figur 31. Denna regling har omramning kring fönster men även i ytterkant 

av vägg för att gips ska sitta ordentligt i hörn och kanter.  

Avståndet mellan fönstren är 90 mm vilket bidrar till att det ryms två stycken 45 mm 

breda reglar i bredd. För reglarna med dimensionen 45x145 nyttjas dess fulla längd 

som de vertikala reglarna kring fönstren, se figur 30.  

 

 

Figur 30, Regling av 45x145 (Gustafsson, 2017). 
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Figur 31, Regling av 45x45 (Gustafsson, 2017). 

Reglingen av spikläkten utfördes såväl som 45x145 med stående läkt och omramning 

kring fönster och med en liggande läkt i över- och underkant, se figur 32. Spikläkten är 

placerad i ett av de yttre skikten av väggen för att fästa plywood i.  

 

Figur 32, Regling av 34x70 (Gustafsson, 2017). 
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5 Diskussion 
Till grund för denna rapport ligger fakta hämtad via litteratur, rapport, artiklar, 

internet och manualer. Tillförlitligheten av använd projektrapport har bedömts som 

god då aktörer från branschen har deltagit. Likaså bedöms de manualer som använts 

under projektets gång som goda eftersom de hämtats via programmets hjälpfunktion 

och programtillverkaren har själv upprättat dem. Fakta är även testad i Revitmiljö. 

Somliga källor refererar till hemsidor hos mjukvarutillverkare, såsom Graphisoft och 

StrucSoft. Dessa källor har enbart använts för att sammanställa teori kring teknisk 

struktur och inte för att beskriva fördelarna med författarnas produkter eller tjänster. 

Trovärdigheten på fakta bedöms som god.  

 

I följande avsnitt diskuteras resultat mot uppställda mål och frågeställningar. Ämnen 

som det lagts störst vikt på är problematik, informationsinnehåll, tillvägagångssätt och 

användningsområden. 

 

5.1 Metod genom Revit  
Rapporten beskriver en manuell mängdningsmetod som det användbara 

tillvägagångssättet vid en mängdning av träreglar genom Revit. Det beror på att den 

givna informationen som Revit genererar innehåller oanvändbar mängdningsdata för 

att framställa projektets efterfrågade kaplistor.  

Den mängdinformation som Revit genererar genom Material Takeoff Schedules enligt 

figur 26, bär på två nackdelar. För det första innehåller den aktuella väggtypens 

träregelskikt isolering vilket bidrar till att det inte enbart är träregelmängder som 

genererats. För det andra så beaktar funktionen Material Takeoff Schedules inte 

öppningars placeringar utan ger endast en area och volym för det totala materialet.  

I och med att programmet utesluter fönster, dörrar och öppningar kan det behövas en 

kontroll kring funktionens hänsyn till de reglar som behövs för öppningarnas 

omramning. Trots kontroll lär problemet återstå till viss del eftersom en mängdning 

behöver anpassas till att en vägg inte är homogen.  

En önskvärd lösning på den kvadratmetriska information som Wall Material Takeoff 

ger hade varit nyttan av en lathund från exempelvis Svenskt träs hemsida, dock går 

den tillämpningen förlorad på grund av träregelskiktets innehåll av isolering. Hade 

informationsbehovet handlat om exempelvis en mängd betong så hade önskade fakta 

varit tillfredsställd. 

Den metod som använts för att skapa kaplängder kan därmed likställas med en 

mängdning genom DWG, PDF och pappersritningar. Oavsett format och programvara 

är det alltså enbart en skalenlig planlösning av intresse i arbetet kring en liknande 

mängdning.  

Eftersom att metoden är manuell så genereras inga unika kaplistor och eventuella 

tillverkningsskisser automatiskt utan dessa måste framställas manuellt. I arbetet med 

att skapa kaplistor är det viktigt att veta information om och hur utformningen ska se 
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ut. I övrigt är processteget ”Beräkna längder och antal” i figur 27 relativt problemfritt. 

För att komplettera övrig mängdinformation med tillverkningsskisser så har AutoCAD 

nyttjats, enligt figur 29. Detta steg i processen är tidskrävande och vid behov av 

ändringar så krävs det ytterligare en del arbete.  

 

5.2 Metod genom MWF 
Tilläggets process bygger i stort sett på en transportfas från modellen i Revit till klara 

listor. Steget som benämns ”Inställningar” i figur 28 kan ur viss synpunkt anses som 

en nackdel. Programmet utformar nämligen stundtals inte reglingen som planerat. De 

största svårigheterna är att åstadkomma önskat utseende kring dörrar, fönster och 

öppningar. Vissa manuella ändringar kan alltså behöva utföras för att skapa en 

efterfrågad utformning.  

Fördelen med de panelinställningar som utförs i början av uppreglingen är att de kan 

sparas på Disk och därmed användas i senare projekt. Inställningarna kan därmed 

nyttjas av kollegor emellan vilket kan ge en tidseffektivisering för andra projekt.  

Under projektets gång har en hel del problematik uppstått vid kombination av 

öppningar och flerskiktsfunktionen Multilayer. Figur 33 visar att uppreglingen av 

spikläkten inte skett som önskat ovan- och nedanför fönstren. Funktionen har svårt att 

anpassa sig till att fönstren kommer tätt och kontinuerligt efter varandra.  Emellertid 

har reglar placerats ovan- och nedanför fönstren men de har då envisats sig om att 

fortsätta rakt genom öppningen också. 

 

Figur 33, Uppregling med funktionen Multilayer (Gustafsson, 2017). 
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En alternativ lösning till problemet hade varit att gå in i ett fyrdelat fönsters family och 

förändra de fyra separata fönstren till ett block med rätt avstånd mellan fönstren. 

Nackdelen med den lösningen ligger i att reglingen inte skulle bli densamma som i 

praktiken och att en spännvidd på 4710 mm ovan- och nedanför fönstren skulle uppstå. 

En kontroll av nedböjning skulle vara aktuell för att försäkra sig om att reglarna som 

placeras nedanför fönstren klarar fönstrets tyngd. Kring öppningsbara öppningar är 

det särskilt viktigt att inga nedböjningar sker just eftersom att dessa kan bidra till att 

öppningen kläms fast och därmed bli öppningen utan förvarning icke öppningsbart.  

Anledning till att lösningen inte provades i projektet har med den tidsåtgång som 

skulle behöva läggas på att lära sig en Familys uppbyggnad. 

 

5.3 Jämförelser 
I en jämförelse mellan mängdningsprocesserna för träreglar, se figur 27, 28 och 29, 

står det klart att MWF Pro Wall har ett kortare förlopp. Fördelarna med att mängda 

genom tillägget är att programmet genererar fina ritningar med kaplistor och 

tillverkningsskisser i samma steg, färdiga att skriva ut och använda på plats. Som 

projektör behöver inget extra ritas in i Revitmodellen för att MWF ska kunna 

appliceras på arbetet, men dock behöver noggrannheten kring vissa delar ökas. Det är 

exempelvis viktigt att hörnen sammankopplas ordentligt för att väggändarna ska 

kunna anslutas.  

En fördel med den manuella mängdningen är att erfarna snickare, arbetsledare, 

platschefer etc. som sitter på specifika utformningar av reglingar har möjlighet att 

nyttja dessa bättre i en manuell mängdning. Tillägget innehar nämligen inte alla olika 

sorters reglingsförslag som finns när det kommer till hörn- och öppningslösningar 

vilket då bidrar till att en manuell mängdning kan ske smidigare. Likaså har säkerligen 

ett mindre objekt sina fördelar med att mängdas manuellt. Både i form av kostnad för 

programvara men även arbetet med inställningar i MWF-tillägget när det kommer till 

utformning av öppningar och möjligtvis lutningar i tak. 

Under ett projekts gång sker det regelbundet ändringar av placeringar, materialval och 

liknande. I förhållande till CAD-skissning som kompletterar de manuella mängderna 

så är ändringar otroligt simpla och tidseffektiva med hjälp av applikationens 

uppdateringsfunktion.  

På samma sätt som en användare kan röra sig i en Revit-modell så kan en användare 

röra sig i en modell med tillägget. Den möjligheten kan skapa en trygghet hos personen 

som utför mängdningen just eftersom det kommande faktiska resultatet går att 

visualisera i modellen. Eventuella problem och kollisioner i reglingen går därmed att 

se i ett tidigt skede. 

Ingen stor vikt läggs på det resultat som mängdningsmetoderna ger eftersom projektet 

har ett annat syfte. Det är även av den anledningen som alla generade skisser inte följer 

med i rapportens bilagor. Dock så går det att utläsa en viss skillnad i mängdningen 

mellan de olika metoderna, se bilagorna B1-B2 och B3-B5. Den största anledningen till 
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differensen mellan regelantalet är hörnanslutningarna. Genom applikationen MWF 

går ett visst antal hörnanslutningar att välja på och där stämde ingen lösning identisk 

med det hörn som valdes till den manuella mängdningen.  

Vid jämförelse MWF-handlingarna emellan (bilaga B3-B7) går det utläsa blockens vikt 

på den bärande regelstommens ritningar. På grund av manuella ändringar i panelerna 

för spikläkt och liggande regelstomme så blev de uträknade värdena för respektive 

panel icke sanningsenliga längre och valdes därmed att plockas bort.  

Med anledning av att den ena metoden är manuell och kan kompletteras med vilket 

manuellt steg som önskas så blir de två metoderna inte likvärdigt jämförbara. Tittar 

man på den genererade informationen från Revit i jämförelse med MWF så har båda 

listorna/handlingarna möjligheter till att anpassas och formas utseendemässigt efter 

önskemål. En manuell ritning skapas efter tycke och smak, och för en MWF-ritning 

väljes vyer och tabeller till vid steget kring ritningsinställningar. För detta projekt fann 

jag dock inte att någon övrig information var gynnsam för en mängdning. 

 

5.4 Krav på tillvägagångssätt och övrig problemlösning 
Vid skapandet av en vägg i Revit tilldelas de olika materialskikten en specifik Function. 

Det material som bestäms som Structure är det material som MWF kan ge 

mängdningsinformation om. För att generera information om alla de tre träbaserade 

reglarna har tre olika väggtyper skapats där varje träregeltyp har tilldelats funktionen 

Structure på olika väggar. Uppregling har därmed utförts tre gånger genom metoden 

som beskrivs i avsnitt 3.2 Uppregling genom MWF. Att regla upp en vägg med 

Secondary layers är inte värt arbetsinsatsen om det är mängdningsinformation som 

användaren vill komma åt. Det är alltså av den anledning som resultaten i de tre 

figurerna 30–32 presenteras för sig och inte enligt det resultat som visas i figur 33.  

Några försök om att sätta flera Structure-lager i samma vägg utfördes. Detta 

tillvägagångssätt är möjligt för väggar utan dörrar, fönster och andra öppningar och 

det finns därmed möjlighet att få ritningar och fakta om mängd genererad på alla skikt. 

Den potentialen fallerar när en vägg innehåller någon typ av öppning. I projektets fall 

blir problemet att den dimension som tilldelades inramningen kring fönstren tidigare 

i processen, det vill säga Markers, placeras ut i varje Structure-lager. För projektets 

del ramar programmet in fönstren med 45x145 i skiktet med spikläkt. 

Försök med unika åtgärder har gjorts för att komma runt programmet och 

åstadkomma ett önskat resultat. För spikläkten har bredden och höjden växlats från 

34x70 till 70x34 för att skapa en liggande profil i aktuellt skikt. För hörnen mellan 

panel 1–2 och panel 4–5 har de korta väggarna 1 och 5 temporärt dragits ut till en 

längre vägg för att lura programmet till en rätt anslutning. Programmet ville tidigare 

placera en T-anslutning för dessa vinkelräta hörn.  

Således, för att enbart applicera MWF på ett projekt krävs det inte mer än att modellen 

har en fast planlösning och att väggtypen är utvald. 
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5.5 Användningsområde 
Bland många skeden inom byggprocessen försöker den digitala världen placera sig i 

framkant framför manuella metoder med avsikt att effektivisera och utveckla dessa. 

Dock passar inte den digitala ramen alla projekt och därmed lönar det sig inte alltid att 

använda en programvara till exempel. Ett projekt bör ha särskilda förutsättningar för 

att uppregling digitalt genom MWF ska löna sig. Dessa förutsättningar handlar i första 

hand om att projektet ska ritas eller har ritats upp i programvaran Revit. Därefter är 

det viktigt att projektet inte är för litet och möjligtvis inte för detaljerat. Som användare 

av programmet i några veckors tid är det svårt att svara på om programmet klarar av 

vilka utmaningar som helst. 

 

5.5.1 Komplettera förfrågningsunderlag 

Jag tror att tilläggets handlingar skulle kunna fungera som ett utmärkt tillägg till 

förfrågningsunderlaget som skickas ut till entreprenadfirmor och att handlingarna 

skulle gynna dem markant i dess arbete med entreprenadkalkyler samt vid 

materialinköp och tillverkning.  

Med god kunskap inom kalkyl och mängdning tror Ken Forsberg, byggledare på TM 

Konsult i Lycksele, att vilken entreprenadfirma som helst skulle slå ”två flugor i en 

smäll” och betala för de handlingar som tillägget kan bidra med. Han menar att man 

hellre skulle köpa in den tjänsten istället för att låta ytterligare en person arbeta sig 

genom jobbet med en mängdning. Med hänsyn tagen till teoriavsnittet blir förståelsen 

för uttalandet mer tydlig. Tidspressen som råder i anbudsskedet bör göra möjligheten 

för företagen att välja tillägget mera självklart. 

De kaplistor som MWF Pro Wall genererar syftar till att entreprenören ska kunna 

beställa måttanpassade kaplängder till sitt byggprojekt. Dock lär detta enbart gynna 

entreprenörer med större projekt i och med att specialbeställda längder är ett kostsamt 

inköp. För trämaterial är det även svårt att beställa hem exakta kaplängder då det ofta 

kan behövas övermått på grund av differensen med verkligheten. Det är alltså mer 

troligt att de givna kaplistorna kommer att användas för att beställa hem byggreglar i 

befintliga längder, exempelvis 3000–5400 mm. Fördelen med en specificering av 

väggars innehåll är att kapat material kan levereras i buntar per vägg/våning/etapp 

osv. och därmed förenkla logistiken på byggarbetsplatsen. 

Eftersom att programvaran även behandlar stål så tror jag att det vore mer angeläget 

att nyttja de genererade kaplängderna i ett sådant sammanhang. Stålskenor som är 

justerbara och klarar en skillnad på några centimeter skapar sannolikt mindre problem 

i praktiken än vad specialkapade träreglar gör.  

Jag vill belysa att TM och andra konsultföretag har möjlighet att leverera dessa 

handlingar efter en projektering i Revit, men med avseende på det ytterligare 

ansvarsområde som projektören får så kanske det inte fungerar lika bra i praktiken 

som i teorin.  
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5.5.2 Blockskisser 

De tillverkningsskisser som MWF-tillägget genererar i sina ritningar anser jag lämpar 

sig utmärkt när behov för modulbyggande finns. Skisserna är innehållsrika och ger 

snickaren nödvändig information för att skapa en väggmodul. Väggblock kan tillverkas 

industriellt, alternativt på aktuell byggarbetsplats fast på markplan och därefter lyftas 

på plats med kran. I de flesta fall är denna metod mer tidseffektiv än att bygga på plats 

och vid industriellt modulbyggande besparas även miljön på grund av mindre 

transporter av material till byggarbetsplatsen. 

 

5.6 Ett blommande BIM 
Ifall konceptet BIM fick blomstra så pass att en skapad 3D-modell fick följa med vidare 

och användas i byggnadsprocessen ända fram till produktionen så hade uppreglingen 

i MWF likväl kunnat ligga i en entreprenörs händer. Har modellen möjlighet att även 

efter det skedet leva vidare skulle det säkert finnas anledningar att nyttja det i 

förvaltningen. Exempelvis att kunna gå in i själva modellen för byggnaden för att se 

vägginnehåll och regelutformning. 
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6 Slutsats 
Inom byggbranschen används olika metoder för att mängda material. Det mesta sker 

manuellt men fram till idag har det tillkommit allt fler tekniska och digitala verktyg likt 

MWF. Jag tror att byggbranschen behöver vara öppen för dessa verktyg och för 

kommande förändringar, samtidigt som det är viktigt att kritiskt granska dem.  

Baserat på ämnesområdena som diskuteras i rapporten samt med hänsyn tagen till det 

arbete som krävs med att bekanta sig med en programvara, dess verktyg och 

egenskaper kan jag rekommendera mängdning genom MWF-tillägget. Programvaran 

genererar smarta handlingar som skulle kunna appliceras i ett förfrågningsunderlag 

genom ett klick. Den möjligheten bedömer jag väger tyngre än Revits långa, manuella 

mängdning. 

Informationsinnehållen för de två olika metoderna är i stort sett densamma men vägen 

till att nå informationen ser olika ut. Processen i Revit är lång, metoden är manuell och 

mängdningsresultatet kan olyckligtvis skilja sig åt från gång till gång.  

Svårigheten med applikationen är knepet med att få till inställningar efter önskat 

utseende, men i övrigt är tjänsten lättillgänglig eftersom att inget extra behöver ritas 

och det enda som krävs för att utföra en uppregling är en fast planlösning och en vald 

väggtyp i programvaran Revit.  

Motivet till att TM och andra konsultföretag borde lägga till en digital mängdning i sin 

projektering handlar till största del om välviljan till att stödja kommande skeden i 

byggprocessen, men även möjligheten till att ta betalt för en ytterligare tjänst. För 

projektörens del går det inte se någon tidsinvestering med att lägga till ett ytterligare 

område till dess arbete, men i det långa loppet besparas tid för entreprenörerna om 

mängdningsarbetet beslutas om att utföras i MWF. 

Applikationen passar troligen bäst projektörer med viss erfarenhet inom Autodesk 

Revit, främst med anledning av att uppbyggnaden och strukturen i MWF-menyn inte 

skiljer sig särskilt mycket från Revits originalutförande, men även förståelsen för att 

kunna komma runt svårigheter. Oavsett tidigare kunskaper måste naturligtvis tid och 

arbete läggas på programvarans alla funktioner. Uppreglingens detaljnivå på 

referensobjektet är på en enklare nivå och mer komplicerade fall väntar i verkligheten. 

En viss farhåga finns vad gäller tilläggets kapacitet att utföra invecklade projekt. Vad 

är sannolikheten att tillägget då kommer att generera kaplistor lika komplikationsfritt 

som i projektets genomförande? 
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6.1 Framtida arbete 
Rapporten har åtskilliga begränsningar med anledning av kursens storlek. Detta 

medför att somlig information inte är utstuderad och därmed inte inkluderad i studien. 

Programmet kan bära på fler högt uppskattade funktioner än redovisat, men även en 

del problematik. Förslag på framtida studier i ämnesområdet presenteras nedan. 

• Hur hanterar MWF Pro Wood övriga stomelement? 

• Hur behandlar programmet övrigt material? 

• Vilka detaljer blir för komplicerade för programmet?  

• Entreprenörens uppfattning om applikationens genererade data? 

• Orsaker till skillnader i metodernas mängdningsresultat? 
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Bilagor 
B1 – Mängdningsinformation genom Revit 
Mängder är framtagna genom figur B1-1 och bilaga B2.  

Tabell B1-1, Mängdningsinformation från fasad mot väster. 

Dimension Längd (mm) Antal (st.) 

45x145 3010 12 
45x145 5450 2 
   
45x145 194,5 2 
45x145 3010 2 

 

Tabell B1-2, Mängdningsinformation från fasad mot söder. 

Dimension Längd (mm) Antal (st.) 

45x145 400 28 
45x145 910 28 
45x145 1110 56 
45x145 3010 72 
45x145 41 557 2 

 

Tabell B1-3, Mängdningsinformation från fasad mot öster. 

Dimension Längd (mm) Antal (st.) 

45x145 3010 11 
45x145 5438 2 
   
45x145 371 2 
45x145 3010 3 

 

 

 

 

 

Figur B1-1, Skiss från AutoCAD som manuell mängdning baserats på. Den vänstra 
skissen är fasad mot väster och den högra skissen är fasad mot öster (Gustafsson, 2017).  
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Littera Kvantitet Typ Längd(mm)

C0 56 45x45 1700
C1 2 45x45 3010

T0 3 45x45 244,5

T1 3 45x45 317,5

T2 56 45x45 1110

T3 15 45x45 1200

T4 3 45x45 1215

T5 2 45x45 41377

T6 2 45x45 41467

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

C1
T1 T3 T3 T3

T1 T3 T3 T3
T1 T3 T3 T3

408 1110 90 1110 90 1110 90 1110 1290 1110 90 1110 90 1110 90 1110 1290 1110 90 1110 90 1110 90 1110 1290

10
0

60
0

60
0

60
0

60
0

60
0

T6

T6

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2

T2

C0 C0

T2
C1

T5

T3 T3 T4 T0

T3 T3 T4 T0

T3 T3 T4 T0

T5

3351110901110901110901110130511109011109011109011101290111090111090111090111012901110901110901110901110

SKAL NUMMER BEDATUM ANSVARI

UPPDRAG.N RITAD/KONSTR. HANDLÄGGAR

C:
\U

se
rs

\l
ov

is
a .
gu

st
af

ss
on

\D
oc

um
en

ts
\E

xa
me

n s
ar

be
te

\R
ev

it\
16
03

68
_A

-4
0_

0-
00

0
EX

-J
OB

B
Sk

ik
ta

d
45

x4
5.
rv

t
20

17
-0

5-
23

08
:4
1:3

4

K-25-4-051:100

MWF Framing 45x45
Panel 3
Fasad mot söder

EXAMENSARBETE

OMBYGGNAD
BY101 Lycksele lasarett

2017-04-25

LG

L GUSTAFSSON

BET ÄNDRINGEN AVSER DATUM SIGN

B6 - MWF-RITNING PÅ LIGGANDE REGELSTOMME - FASAD MOT SÖDER



Littera Kvantitet Typ Längd(mm)
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