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1. Introduktion
1.1 Bakgrund/syfte

Syftet är att skapa digitala objekt av delar av ett byggsystem. Dessa digitala objekt ska 

kunna plockas ihop till en byggnad/byggnadsstomme genom att mått och annan 

information är parameterstyrd.

Man måste tidigt i processen ställa sig frågan om vad man vill ha ut av de digitala 

objekten. Därför kommer det göras processkartläggningar över hur produktionen av 

byggsystemet kommer att gå till.

1.2 Mål
Examensarbetets mål är att med några exempel visa på hur man med olika 

processkartläggningar kan anpassa projekteringsarbetet för att få ut det man vill ha 

från modellen.

Som exempel på detta kommer ett bjälklag att användas, som kan komma att bli en del 

i ett byggsystem.

 Olika modeller beroende på prefabrikationesgrad av bjälklaget ska skapas.

Modellerna ska kunna användas under ritarbetet för att snabbt få fram mängder och 

antal byggelement. 
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1.3 Avgränsningar
Examensarbetet syftar inte till att visa hur ett helt byggnadsverk skapas. I stället 

avgränsas uppgiften till att omfatta några få delar av ett byggnadsverk. Här väljes i 

stället att visa olika sätt att modellera olika bjälklagselement med varierande 

prefabriceringsgrad. De olika elementen får bli vad man kallar familjer i programmet 

REVIT structure som blir det cad-verktyg som kommer att användas i detta 

examensarbete.

Byggsystemet har restriktioner och byggnaden måste därmed utformas efter 

byggsystemet som används. Modellerna anpassas till ett antal valda bjälklagselement 

där spännvidderna i ena riktningen kan variera kontinuerligt inom ett visst intervall 

medan i andra riktningen så måste spännvidderna vara multiplar av ett visst intervall. 

Då samtliga bjälklagselement som valts har trapetskorrugerade plåtar i sina bärande 

delar kommer därför delningen tvärs plåtens längdriktning vara beroende av plåtens 

geometri.
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2. Teori
2.1 Om BIM

Det finns olika sätt att hantera informationen i ett byggnadsprojekt. BIM är ett sätt 

och det betyder att man skapar en databas över en byggnation. Utifrån den databasen 

kan man sedan få till exempel, ritningar, mängder, tidsplanering, visualisering och 

kostnader. Denna databas utgörs i de flesta fall av en 3d-modell som är uppbyggd av 

intelligenta objekt .

”BIM står för Building Information Modelling där man syftar till 

modellerande, alltså ett sätt att arbeta, snarare än en modell alltså ett 

objekt”

[BIM handbook: a guide to building information modeling..

Av:Chuck Eastman,Paul Teicholz,Rafael Sacks,Kathleen Liston]

Det finns olika verktyg/programvaror för att skapa denna databas, Autodesk Revit är 

ett sådant.

Används olika programvaror så använder de oftast olika filformat. Därför finns det ett 

gemensamt filformat som många programvaror kan läsa. IFC är ett sådant och ger 

kompatibilitet mellan olika programvaror. Därmed finns möjlighet för flera olika 

aktörer att använda de programvaror som passar dem bäst.
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2.2 Processkartläggning
Innan man påbörjar projekteringen av en byggnation bör en processkartläggning 

göras.

Processkartläggningen görs för att se vilken information som behövs fås ut ur BIM 

databasen och när. 

Nedan visas ett exempel på hur en processkartläggning över en projektering av en 

byggnation kan se ut. Den visar hur ett projekt växer med tiden. Eftersom projektet 

utgörs av en databas som består av intelligenta objekt så bör delprocesskartläggningar 

över de objekten göras. De objekt som kommer att skapas i detta examensarbete kan 

komma att användas då en konstruktör jobbar på modellen.

Figur 1. En generell processkartläggning, källa cad-q.
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2.3 Om Revit

Autodesk Revit är ett cad-program som används för att tillämpa BIM.

I Revit så byggs en databas upp i en projektfil. En projektfil består av en 3d modell 

som representerar den fysiska byggnaden. Projektfilen består även av olika vyer, 

mängdförteckningar, detaljritningar och  utskriftsark.  

Den information som ligger på till exempel ett utskriftsark plockas direkt från 3d 

modellen.

Skulle en ändring i 3d modellen ske så ändras det på arket direkt. Motsägande 

information förekommer alltså inte i projektfilen.

Informationen i revit utgörs bla av intelligenta objekt som har olika parametrar 

kopplade till sig. Exempel på parameterar kan  vara information om längd, area, 

volym, kostnad, tid,  material eller andra egenskaper.

 De olika intelligenta objekt en projketfil kan bestå utav är:

Model elements. Vilket är byggkomponenter. De representerar verkliga objekt på 

bygget.

Annotation elements. De används för att dokumentera ett projekt i 2d men kan 

givetvis visas i 3d-vyer. Exempel kan vara måttsättningar, ritark och symboler.

Datum elements. Används för att underlätta ritarbetet och styra upp byggnadens 

placering. De datum elements som finns är nivåer, stomplanslinjer och referensplan.
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Allt ritas inte upp i 3d i revit utan hänvisningar till detaljer kan används. Detaljerna kan 

ritas upp i en 2d-vy.

“Revit Architecture is a building information modeler. You construct a project 

as a digital representation of the physical objects in the real world. However, 

not every component needs to be modeled in 3D. Architects create standard 

details to represent how materials in the larger project are constructed. Details 

bridge the gap between architectural design and building reality, conveying 

information to the builders and contractors on how a design should be built. 

Details are vital additions to a project, because they show how materials should 

interconnect.” [Revit structure 2010 User's Guide]
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2.4 Familjer i Revit

De intelligenta objekten i revit kallas för families/familjer. Man kan skapa eller 

modifiera familjer själv. Det görs i en family editor utifrån mallfiler i filformatet .rft 

eller redan befintliga familjer i .rfv. 

Det finns olika kategorier av familjer. För varje kategori finns det bestämda mallfiler. 

Exempel på kategorier kan vara pelare, utskriftsark eller symboler.

Familjerna kan ha olika parametervärden och delas då upp i olika typer. 

Varje enskilt objekt av en familj som är utplacerad i en projektfil kallas för instance.

Figur 2. Exempel på objekthierarki i Revit, källa Revit structure 2010 User's Guide
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Utöver de kategorierna som familjerna är uppdelade i finns det olika sätt i vilka 

familjer kan förekomma: 

System families de används för att skapa enkla byggnadsdelar som till exempel 

väggar, tak, trappor, innetak, ramper och spröjs. Systemfamiljer kan enbart hanteras 

direkt mellan projekt alltså inte sparas som en .rfa-fil

In-place families används när man ska skapa en familj som är unik för ett projekt. De 

ritas upp direkt i ett projekt, på så sätt kan deras geometri lätt utformas efter andra 

delar av projektet. Kan till exempel vara ett tak med komplicerad form.

Component families är familjer som återanvänds i olika projekt. De kan till exempel 

vara fönster eller pelare. 

Nested families  är flera component families som laddats upp i en gemensam rfa-fil. 

När en nested family laddas upp i ett projekt kan man låta programmet se på den 

instansen som en enda stor familj eller som flera individuella familjer. Detta genom att 

man valt att underfamiljerna ska vara shared eller inte. 

Det förekommer att nested families skapas över samtiliga delar av ett byggsystem. 

De kan snabbt plockas ihop till en komplett byggnadsstomme.

”Begreppet ”toolbox” har använts för att beskriva den del av en 

objektorienterad programvara som innehåller fördefinerade objekt som ingår 

i byggsystemet och som kan hanteras av projektörerna i olika byggprojekt.” 

[Nyttan av ICT för byggbranschen, sid 50]

Då kan till exempel snabba anbud på stommen lämnas, eftersom mängderna 

kan tas från modellen. 
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2.5 Parametrar i Revit

Familjer kan styras med parametrar vars värden i sin tur kan skrivas in direkt eller 

styras med olika formler. Parametrar kan vara information om längd, area, volym, 

kostnad, tid,  material eller andra egenskaper. 

En parameter kan kopplas till höjden på en balk och med en formel göras beroende av 

till exempel balkens spännvidd. 

För att ändra dimensionen på en familj måste en måttsättning göras mellan till exempel 

två ändar. Denna måttsättning tilldelas en label och blir på så sätt en parameter.

Instance parameters kan skapas och ändrar enbart på en enskild instance i ett projekt. 

Ändrar man däremot på en type parameter så ändras alla instanser i projektet av den 

typen.

För att man ska kunna lista en egenskapad parameter i en projektfil så måste den 

parametern vara shared. Parametern vidarebefodras då från familjen den skapas i till 

projektfilen via en txt-fil.

Formlerna kan innehålla numeriska konstanter och namn på andra parametrar.

För numeriska värden i formler kan du ange heltal, decimaler eller  bråktals-värden. 

Formler stödjer följande matematiska operationer: addition, subtraktion, 

multiplikation, division exponentiering, logaritmer och kvadratrötter. Formler stödjer 

även trigonometriska funktioner: sinus, cosinus, tangens, arcus sinus, Arcuscosinus 

och arcustangens. 

En så kallad array kan kopplas till en parameter. En array är ett verktyg som kopierar 

och fördelar  tex en familj med ett visst avstånd.
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Vilkor kan ställas upp i formlerna. Beroende på om vilkoret är uppfyllt eller inte så ges 

olika parametervärden. Vilkoret anges i rutan för formler och kan se ut såhär:

Figur 3. Detta vilkor betyder att om parametern Längd är under 2000mm så blir Bredd 

200mm, men är Längd över 2000mm så blir Bredd 500mm.

Formler är skiftlägeskänsliga. Om parameterns namn har inledande versaler måste man 

ange dem exakt så. 
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2.6 Worksharing i Revit

Worksharing används när flera projektörer inom samma disciplin vill jobba på 

en projektfil samtidigt. När worksharing är aktiverat så har projektfilen(.rvt) 

omvandlats till en centralfil som är uppdelad i flera worksets. När en centralfil 

upprättas så tilldelas projektörerna olika worksets som de har rätt att göra 

ändringar på. Varje projektör kan jobba på sin egna workset som sedan 

synkroniseras mot centralfilen och ändringarna görs tillgängliga för de andra 

projektörerna.

När projektörer inom olika discipliner vill jobba ihop så kan de länka samman 

sina projektfiler. 

Det kan till exempel vara konstruktörer och installatörer som vill samordna 

sina modeller. Man kan då göra till exempel kollisionskontroller av stomme och 

installationer. 

Efter att projektfilerna är ihoplänkade kan man med Copy/monitor funktionen 

bevaka om ändringar görs på de länkade projektfilerna. Om en ändring görs så 

varnas man och kan anpassa sin projektfil enligt ändringen.
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2.7 Om bjälklaget

Bjälklaget som ska modelleras har behandlats i ett tidigare examensarbete. Det 

utfördes under vårterminen 2008 på Växjö universitet av Mattias Andersen och Martin 

Claeson. 

 Då undersöktes bland annat hur stor deformation som uppstod när det belastades 

med en viss kraft.

 Bjälklaget kan komma att ingå i speciell typ av byggsystem och kan prefabriceras i 

olika grad. 

Modellerna som ska skapas, ska kunna användas till få ut den information som behövs 

för de olika graderna av prefabricering.

Bjälklaget består utav trapetskorrugerad plåt. Plåten har en höjd på ca 112mm och en 

täckande bredd på 720mm. Plåten kompletteras med reglar på dess ”toppar” och 

”dalar”. 

Plåtarna och reglarna har en balkverkan och gör så att bjälklaget bär i ena riktningen. 

På de övre reglarna fästs sedan skivor och på de undre reglarna fästs glespanel i 90º 

vinkel. Skivorna och glespanelen bildar tillsammans med plåten en 

fackverkskonstruktion. Detta gör att bjälklaget bär i den andra riktningen också. 

Det bär alltså i två riktningar, det kan då ha upplag runt hela dess omkrets. 

Även håltagning underlättas då man slipper avlasta kring hålet med pelare och balkar.

 För att skapa de längsgående upplagen kommer plåtarna att behöva kapas så att en 

”topp” avslutar mot väggen. Det innebär att bjälklagets bredd endast kan anpassas till 

multiplar av 240mm i detta fall.
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3. Metod/genomförande

3.1 Delprocesskartläggningar 

Platsbyggt

Från en a-modell fås placering av hål och spännvidder. En k-modell ska skapas 

och bjälklagsfamiljen ska kunna anpassas efter a-modellen.

Underlag för beställning av tillskärning av trp-plåt måste skapas, antingen i 

form av pappersritningar med en kapnota och måttsatt bild.

Plåtarna körs direkt från plåtleverantör till byggarbetsplats. Det måste gå att 

urskilja de olika plåtarna för att montera dem rätt på byggarbetsplatsen d.v.s. en 

plocklista kombinerad med markering på plåtarna måste upprättas.

En detaljbeskrivning över vad bjälklaget ska kompletteras med måste göras. 

Mängderna över kompletterande material måste kunna tas från modellen. 

Kompletterande material kapas på byggarbetsplatsen. 

Figur 4. Delprocesskartläggning över ett platsbyggt plåtbjälklag.
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Halvfabrikat

Bjälklagsfamiljens mått ska kunna anpassas efter A-modell.

Modellen ska kunna ge underlag för beställning av uppkapad trp-plåt och längsgående 

reglar.

Det färdigkapade materialet levereras till en monteringslokal.

Där måste det gå att urskilja materialet lätt, detta genom att de är paketerade med 

plocklistor och någon form av markering. En ritning på  hur reglarna ska placeras på 

plåtarna måste finnas.

Mängderna över kompletterande material måste kunna tas från modellen. 

Kompletterande material kapas på byggarbetsplatsen. 

De kompletterade plåtarna levereras som små byggelement till byggarbetsplatsen och 

där måste man kunna avgöra hur och var de ska monteras.

En detaljbeskrivning över vad bjälklaget ska kompletteras med måste göras.

Figur 5. Delprocesskartläggning över ett plåtbjälklag av halvfabrikat .
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Helfabrikat

Bjälklagsfamiljens mått ska kunna anpassas efter A-modell.

Modellen ska kunna ge underlag för beställning av uppkapad trp-plåt, längsgående 

reglar, skivmaterial. Det färdigkapade materialet levereras till en monteringslokal.

Där måste det gå att urskilja materialet lätt, detta genom att de är paketerade med 

plocklistor och någon form ut markering. En ritning på  hur reglarna och skivorna ska 

placeras på plåtarna måste finnas.

Byggelementen levereras till byggarbetsplatsen och där måste man kunna avgöra hur 

och var de ska monteras.

En kompletterande detaljbeskrivning över bjälklagselementens skarvar behövs. 

Mängder över hur bjälklagselementen ska kompletteras med undertak och 

golvbeläggning etc.

Mängderna över kompletterande material måste kunna tas från modellen.

Figur 6. Delprocesskartläggning över prefabricerat plåtbjälklag.
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3.2 Modellerande av familjer
Platsbyggt

De 720mm breda plåtarna  som är anpassade för start, utfyllnad och slut skapas i 

Revits family editor.  Detta görs  med så kallade extrusions dvs man skapar en profil 

som sedan dras ut längs med en linje. 

Plåten som används i bjälklaget  har en komplicerad form . När familjen för dessa 

plåtar modellerades upp i revit så blev programmet väldigt segt. Detta för att varje 

veck på plåtarna renderades när modellen roterades i 3d vyn.

Figur 7.  En förenklad plåt modellerades med endast de nödvändiga bockningarna.
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Mallfilen som används heter ”Beams and Braces.rft”. I mallfilen finns det referensplan 

för balkens början och slut och även var dess centrum befinner sig.

Figur 9. Extrusionen av plåten låses till referensplan och centrum placeras rätt.

17

Olof Molin



Familjerna för plåtarna kan sedan laddas upp i ett projekt. Där kan de placeras ut med 

funktionen beamsystem. Den  funktionen håller koll på plåtarnas insättningspunkt i 

projektet. Då gäller det att referensplanen är kopplade till rätt del av plåten. 

Funktionen placerar ut plåtarna med ett angivet avstånd mellan referensplanet som 

heter Center(front/back).

Figur 10. Plåtarna laddades upp i ett projekt med funktionen beam system.

Eftersom familjerna som bildar bjälklaget är utplacerade direkt i ett projekt så måste 

bjälklaget ritas om vid varje nytt projekt. 
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Ett beam system är lätt att anpassa. Håltagning kan göras genom att man ändrar 

boundary line. Då kapas bara hela plåtar vars insättningslinjer korsas. En sådan 

ändring kan göras synlig i en kaplista.

 Med funktionen opening by face så kan man göra hål mer fritt i plåtarna, dessa 

ändringar kan dock inte listas. Funktionen lämpar sig därför till att göra mindre hål.

Figur 11. Kaplista och planvy över plåtar i bjälkaget.

En exakt mängdförteckning kan upprättas över plåtarna, den kan kombineras med en 

ritning över samtliga plåtar. Plåtarna kan tilldelas olika identitetsdata och blir på så sätt 

lätta att hålla reda på.

Plåtarna kan därmed måttbeställas direkt från en plåtleverantör.
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Sedan så skapas en systemfamilj av ”structural floors”,där de övriga skikten i bjälklaget 

definieras. Utifrån den systemfamiljen kan man få ytor och därmed skapa grova 

mängförteckningar över bjälklagets resterande material.

Figur 12. En systemfamilj skapas för övriga skikt av bjälklaget.
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Prefabricerat

Familjen som skapas är en nested component family och kan återanvändas mellan 

olika projekt.

Plåtarna reglarna och skivorna skapas som egna familjer med ”Metric Generic 

Model.rft” som utgångspunkt. De kombineras i så kallade nested families till tre olika 

byggelement, ett med upplag för start, utfyllnad och slut. Nedan visas ett element för 

utfyllnad.

Figur 13. Ett byggelement för utfyllnad i bjälklaget.

Byggelementens täckande bredd är maximalt 2160. Dess spännvidd kan varieras. Detta 

genom att varje underfamilj av reglar etc har tilldelats en instance paramater som har 

kopplats till en måttsättning av spännvidden. Varje instance parameter från 

underfamiljerna kopplas sedan till en instance parameter i byggelementsfamiljen Detta 

medför att spännvidden blir variabel i ett projekt.

Varje instance parameter har även gjorts till att vara shared så att de kan listas i en 

projektfil.

21

Olof Molin



Familjen av plåtarna har en parameter kopplad till dess höjd. 

Denna parameter har sedan gjorts beroende av spännvidden enligtformeln: 

PLÅTHÖJD= if(SPV<4800, 112mm, 150mm). 

Vilkoret innebär att om spännvidden ökar till över 4800mm så ändras plåtarna och blir 

150mm höga. Uppfylls inte villkoret SPV<4800 så blir plåtarna 112mm höga.

Figur 14. Sektion av bjälklaget och dess referensplan.

När plåtarna blir högre så måste skikten av underfamiljerna(reglar etc) också  flyttas. 

För att de ska kunna följa plåtens undersida så är referensplan inritat till vilket plåtens 

nederkant och reglarnas överkant är låsta. Referensplanen och reglarna flyttas därmed 

när höjden på plåten ändras.
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De tre typerna av byggelement kombineras sedan ihop i ytterliggare en familj och 

bildar en bjälklagsfamilj.  

Figur 15. De olika bjälklagselementen laddas upp i en familj och bildar en nested 

family.

Referensplan ritas och bjälklagets utgångspunkter kopplas till dem.  Vertikala 

referensplan behövs för att i ett projekt visa var bjälklagets längd respektive spännvidd 

börjar och slutar så att väggar kan anslutas där.(bild ovan)

 Ett horisontalt referensplan ritas också in så att upplagen på bjälklaget möter 

överkanten på väggen. 

 

 Bjälklagets längd måttsätts och tilldelas en label som kopplas till en instance 

parameter. Den styr i sin tur en array som fördelar antalet utfyllnadselement.
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Bjälklagsfamiljen laddas sedan upp i en projektfil. Där kan man anpassa dess längd och 

spännvidd efter en A-modell med ett visst antal multiplar av 240mm .

Figur 16. En 3d-modell och en mängdförteckning över de ingående delarna bjälklaget.

I projektfilen skapas sedan  schedules/listor där varje byggelement redovisas för sig.

På en sheet/ark så visas en bild av elementet  med antal och längd på de olika 

underfamiljerna av  plåtar och reglar etc. de kan därmed beställas färdigkapade.

Underlag för monteringsanvisningar finns också tillgängliga i modellen.
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4. Resultat 
Man kan med delprocesskartläggningar avgöra vad som behöver ingå i de 

intelligenta objekten och anpassa dem där efter.

Med delprocesskartläggningar avgör man graden av prefabricering.

Graden av prefabricering avgör i stor utsträckning hur man bygger upp sin 

BIM-modell.

Man kan konstatera att det finns flera olika sätt att bygga upp en BIM-modell. 

Gör man en delprocesskartläggning så slipper riskera att modellen blir 

övermoddelerad, dvs att man har lagt in för många parametrar, exempelvis 

uppdelning av byggelement som ändå inte kommer att användas om det ska 

platsbyggas.

Vid prefabricering så måste måste materialet ha en tillhörighet så att man vet 

exakt hur mycket material som går åt till varje byggelement.  Platsbygger man 

så kan mängden material uppskattas grövre

5. Diskussion
Jobbar man med ett standardiserat byggsystem som prefabriceras så kan det 

vara lämpligt att lägga ner tid på att skapa och förbereda så kallade nested 

families av byggsystemet. Då kan man få exakta mängder och uppdelningen av 

byggelement direkt från modellen. 

Det visade sig besvärligt att ,utifrån de typ-element som definierats i 

bjälklagsfamiljen, kunna anpassa bjälklaget med håltagningar etc. Ett alternativ 

hade då kunnat vara att modellera upp hela bjälklaget som en inplace family 

och därmed inte begränsas av håltagningar. När detta gjorts så kan sedan 

modellen delas upp i byggelement. 
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