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Sammanfattning 

 
De senaste åren har det skett stora framsteg i byggbranschen från sedvanlig 

byggprojektering till avancerad BIM-projektering. Resultatet av denna studie visar att trots 

den hastiga utvecklingen så utförs det fortfarande mängdavtagningar ur 2D-ritningar. Detta 

på grund av problem som uppstår vid mängdavtagningar ur objektbaserade 3D-modeller. 

Mängdlistorna ur objektbaserade 3D-modeller stämmer inte alltid överens med 

mängdlistorna ur 2D-ritningar. Detta leder i sin tur till nödvändiga och tidskrävande 

manuella mängdavtagningskontroller ur pappersritningar. Detta för att säkerhetsställa den 

riktiga mängden. Ju större projekten blir, desto mer tid tar det att utföra de manuella 

mängdavtagningskontrollerna. 

 

Syftet har varit att lokalisera och analysera de olika felkällorna som uppkommer vid 

mängdavtagningar. Mängdavtagningsfunktionen i programmet RevitMEP (2014) och 

MagiCAD (2013.11) undersöktes. Resultatet jämfördes med manuella mängdavtagningar ur 

2D-ritningar.  

  

Examensarbetet resulterade i en arbetsmodell som visar hur man på ett korrekt sätt utför 

mängdavtagningar ur 3D-modeller. Vinsten av detta blir att färre återkommande fel uppstår. 

Det är viktigt att ha ett välstrukturerat och tydligt arbetssätt vid användning av de olika BIM-

verktygen. Vid användning av modellen blir det färre fel och minskad missförstånd uppstår 

vid projektering. Kontinuerliga mängdavtagningar bör genomföras för att så tidigt som 

möjligt möjliggöra upptäckten av fel. Att upptäcka felen i ett tidigt skede förhindrar att felet 

eskalerar. I studien påträffades även ett kritiskt programmeringsfel i programmet MagiCAD 

för Revit MEP vilket ger användaren felaktiga resultat. Problemet har påpekats till 

programutvecklaren CADCOM och korrigering av programmet kommer att ske. 

  

 

 

Nyckelord: Mängdavtagning, Revit MEP, MagiCAD, BIM, felkälla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

The past years there have been vast progresses within the construction industry from 

traditional construction projection method to a more advanced BIM-projecting method. The 

results of this dissertation shows that in spite of these vast progresses it is still commonly 

conducted manual quantity calculations with 2D-drawings. The main reason to this is that 

when you compare the quantity results from object based 3D models to manual quantity 

calculation results with 2D-drawing, the results do not add up being equal to each other. 

Hence time consuming manual quantity calculations with paper drawings has to be 

conducted to verify the real material quantity. The larger the project, the more time is 

consumed to conduct manual calculation verification. 

 

The aim has been to identify and analyze the different sources of error arising from manual 

calculation verification. In assistance we used the quantity calculation functions in the 

software RevitMEP (2014) and MagiCAD (2013.11). To substantiate the results manual 

calculations were conducted. The results were compared to the manual calculations from 2D 

drawings, the profit of the method is that we get less reoccurring errors. 

 

The gain of this is resulting in fewer recurring of errors. It is important to have a well-

structured and clear approach with the use of the various BIM tools. When using the model, 

there are fewer errors and reduced misunderstandings arise during project planning. 

Continuous calculation verifications should be implemented as early as possible to allow the 

discovery of errors. Detecting errors in the early stage will prevent the error from escalating. 

The study also found a critical programming error in the program MagiCAD for Revit which 

gives the user false results. The problem has been pointed out to the application developer 

CADCOM and correction of the program will occur. 

 

Keyword: Quantity, Revit MEP, MagiCAD, BIM, error sources 
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Definitioner 
 

2D          Två dimensionell  

3D         Tre dimensionell  

BIM         Building Information Modeling, Byggnadsinformationsmodellering 

BIM-modell     Objektbaserad 3D modell med datainformation 

BOM         Bill Of Materials 

CAD         Computer Aided Design 

DWG          Drawing (Filformat utvecklat av Autodesk Inc.) 

IFC          Industry Foundation Classes (Internationellt standardiserat filformat) 

MEP         Mechanical Electrical Plumbing 

RVT         Revit (Filformat utvecklat av Revit) 

VVS         Värme, Ventilation och Sanitet 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 

De senaste åren har det skett stora framsteg i byggbranschen från sedvanlig 

byggprojektering till avancerade BIM-projektering. En fördel med BIM är att det kan ge 

bättre möjligheter att minska tidsåtgången. Det kan även minska ändringar i 

projekteringsskedet samt skapa effektivare projekteringsskeden med mindre fel. 

Utvecklingen går fort vilket leder till att högre krav ställs hos de olika aktörerna. Förståelsen 

om betydelsen av användning av BIM (Building Information Modeling) under projektering 

har ökat. Detta har lett till att fler projekt utförs med hjälp av de olika BIM-verktygen. 

Alltmer användning av BIM-verktygen har även lett till att problem med de olika 

programmen har upptäckts. Eftersom syftet med användning av BIM är att förenkla och 

effektivisera hela byggprocessen är det viktigt med att ta itu med problemen som dyker upp 

och komma med lösningar.  

Vikten av en korrekt hantering är stort för att kunna få ut korrekta mängdlistor samt minska 

risken för liknande återkommande fel. Att lyckas med detta på ett enkelt och effektivt sätt 

bidrar till att mycket värdefull tid sparas. 

 

Som följd av utvecklingen inom byggbranschen, övergår det praktiska tillvägagångssättet 

alltmer mot datorisering. Datorn får uppgiften till att hantera det mesta som till exempel 

beräkningar och olika typer av kontroller. Allt detta bidrar till att värdefull tid sparas, vilket 

har blivit en viktig aspekt inom byggbranschen. Tiden måste användas sparsamt. Tiden har 

blivit den mest fruktade fienden i all projektering och därmed är det viktigt att ingen tid går 

till spillo. Tidsramen inom all projektering blir även allt smalare vilket bidrar till att fler fel 

dyker upp. Stressfaktorn är en av den största anledningen till detta.  
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1.2 Problemformulering 
BIM tar alltmer en säker plats inom byggbranschen. Dessvärre tar det sin tid på grund av att 

företagen allmänt inte vågar ta det stora klivet in i något som inte är fullt implementerad i 

byggbranschen. Företagen kräver konkreta resultat och svar på hur effektiv BIM är, istället 

för att söka det själva. Att det ibland uppstår fel i samband med användning av BIM-

verktygen anses som ett misslyckande, när det istället kan tas lärdom av felet. För att BIM 

ska få den genomslagskraft i Sverige som i vissa andra delar av världen, krävs det att man tar 

itu med problemen som dyker upp i samband med BIM användandet.  

Efter samråd med företaget Helenius Ingenjörsbyrå AB dök en viktig problemformulering 

upp. Att erhålla korrekta mängdlistor ur 3D-modeller hade blivit ett problem, som i sin tur 

ledde till tidskrävande manuella handberäkningar. Att erhålla avvikande mängder ur de olika 

mängdavtagningsfunktionerna är inte önskvärt. Detta tyder på att det finns olika felkällor 

som bidrar till de olika resultaten. Det ideala är att få enhetliga mängder vilket är ett tecken 

på att dessa då är det korrekta mängderna. Att lyckas med det kräver att felkällorna 

lokaliseras och analyseras för att kunna få en högre hanteringskunskap och kunna korrigera 

felet. 

Eftersom Helenius har strävan att ständigt följa med byggbranschens utveckling var det 

viktigt att ta itu med problemen snarast. I och med utvecklingen inom byggbranschen så 

ökar även beställarens krav på de olika aktörerna. Beställaren kan numera kräva att all 

projektering utförs med de olika BIM-verktygen. 

 

1.3 Syfte & mål 
Det övergripande syftet med studien är att analysera felkällorna som dyker upp i samband 

med mängdavtagningar ur BIM-modeller. Undersökningen kommer att ske på 

ventilationssystem i MagiCAD för Revit MEP. Genom att utföra djupare undersökningar och 

med hjälp av det komma fram till orsak samt lösning till dessa fel. Det ska i sin tur leda till att 

studien resulterar i en arbetsmetod om hur man på ett korrekt sätt ska kunna utföra 

mängdavtagningar ur 3D-modeller. Det är av stor vikt att ha ett välstrukturerad och tydligt 

arbetsmetodik vid användning av de olika mängdavtagningssätt. Resultatet av detta kan 

bidra till ett ökat förståelse vid hantering av mängdavtagningsfunktionen, som i sin tur leder 

till att mindre fel samt missförstånd sker vid projekteringen. 

Utöver en tidsbesparing skall undersökningen i denna rapport även ge klara för- och 

nackdelar med de tre olika mängdavtagningsmetoderna genom att analysera dessa 

metoder. De tre metoder som ska undersökas är MagiCAD, Revit MEP samt manuella 

mängdavtagningar ur 2D-ritningar. 
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1.4 Avgränsningar 
För att studien ska vara genomförbar inom den angivna tidsramen kommer den att endast 

omfatta mängdavtagningar på ventilationssystem och dess komponenter.  

Företaget Helenius är inriktade inom miljö, VVS och energi. För att utföra ingående analyser 

har det därför valts att specifikt undersöka ventilationssystem och dess komponenter. Där 

ingår bl.a. ventilationskanal, spjäll, don samt ljuddämpare. 

De olika BIM-verktygen kan skapa avancerade mängdavtagningslistor med möjligheter till 

olika informationstyper. För att kunna använda funktionen fullt ut är det viktigt att 

funktionerna i de olika programmen kan kommunicera med modellerna på ett korrekt sätt. 

Ett sätt är att använda filformat som är känt för programmet i fråga. Studien har inriktats 

mot de program som Helenius finner särskilt intressanta för deras verksamhet, i detta fall 

mängdavtagningsfunktionerna i Revit MEP (2014) och MagiCAD (2013.11). 

Studien har utövats under en period av totalt tio veckor, för att genomföra en fullständig 

utvärdering av resultatet utfördes undersökningen på två olika referensprojekt. I denna 

studie undersöktes samt kontrollerades två stycken projekt från företaget. Dessa projekt går 

under namnet Projekt X och Projekt Y. Detta på grund av att projekten är sekretessbelagda 

och inte får ges ut med riktiga namn. För att genomföra djupare analyser undersöks PLAN 1 

för Projekt X. Detta plan väljs på grund av att det innehåller flest komponenter. För Projekt Y 

sker undersökningen på PLAN 2 där det väljs att lägga fokus på donkomponenter. 
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2. Metod  
 

2.1 Litteratur  

För att få en fördjupning i hur mängdavtagning ur objektbaserade 3D-modeller genomförs 

har instruktionsboken ”MagiCAD för Revit MEP” av NTI CAD center AB studerats. Boken ger 

en bild över hanteringsprocessen. Boken ”BIM – Byggnadsinformationsmodellering” av 

Marko Granroth har även studerats. 

Egna anteckningar från kursen ”BIM 2” på Kungliga Tekniska högskolan har använts då 

kunskapen från kursen var av stor vikt för denna rapport. Examensarbetet ”BIM – 

Application and effects” av Viktor Linder har studerats för att informationen i arbetet 

bedömdes relevant till denna studie. 

 

2.2 Intervju & informationsmöte 

En intervju genomfördes med Urban Åkerblom från Helenius som bidrog till förståelse om 

hur manuella mängdavtagningar genomfördes ur 2D ritningar. Under studiens gång har 

telefonsamtal upprättats med CADCOM support för att få hjälp och tips. Det har även utförts 

informationsmöten med anställda från Helenius för att erhålla information som direkt berör 

rapporten. Under informationsmötena har utvalda frågor ställts till de anställda med olika 

kunskapsgrenar för att på bästa möjliga sätt dra nytta av det i studien. 

 

2.3 Internet  

Internet har använts för att få en bredare kunskap om programmen MagiCAD samt Revit 

MEP och deras mängdavtagningsfunktioner. Videoklipp från YouTube har använts som en 

utbildningsplattform där olika steg och funktioner förklarades stegvis. Detta var till stor hjälp 

eftersom YouTube fyller en viktig funktion i utbildningssyfte som enkelt kan tas del av.  
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2.4 BIM-verktyg 

Arbetet har bedrivits genom att jämföra och undersöka tre mängdavtagningssätt. Dessa 

metoder har valts på grund av att det är de valda programmens egna integrerade 

mängdavtagningsfunktion. Det finns även andra tillvägagångsätt att välja mellan men dessa 

utvalda metoder är mest relevanta till den svenska byggbranschens arbetssätt.  

 Revit (Schedule/Quantities) 

 MagiCAD (Bill Of Material) 

 Pappersritningar ur 2D modeller (manuell)  

För att komma fram till ett trovärdigt resultat krävs det analyser av felkällor som dyker upp i 

samband med mängdavtagningar ur BIM-modeller. Att ta tag i felet i ett tidigt skede 

förhindrar att felet eskalerar. Massvis med tid sparas, vilket är en väldigt viktig aspekt inom 

projektering. För att kunna komma fram till ett resultat har det valts att ta en närmare titt på 

två projekt som Helenius har haft med att göra. All insamlad data kommer att jämföras och 

därefter dokumenteras för fastställning. Detta för att analysera och undersöka felkällorna 

med stor noggrannhet. Analysen sker genom användning av datorprogram samt manuella 

handberäkningar. Skillnader på mängderna kommer att uppstå mellan dessa tre metoder, 

frågan som kommer att besvaras är varför resultatet skiljer sig samt vilken av dessa som är 

mest korrekt. 

En av metoden som användes för undersökningen var funktionen ”Schedule/Quantities” i 

datorprogrammet Revit MEP. Efter att första mängdningen genomförts så utfördes nästa 

metod med hjälp av funktionen ”Bill Of Material” i datorprogrammet MagiCAD. Därefter 

utfördes en manuell mängdavtagning ur 2D-ritningar för att säkerhetsställa resultatet. Efter 

att all data insamlats så utfördes en jämförelse mellan resultaten. Detta genomfördes för att 

kunna lokalisera felkällorna för vidare analysering. 

                                         Figur 1 Metoder som används i studien. 

BIM-verktyg

Intervju & 
informationsmöte

Litteratur

Internet
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3. Nulägesbeskrivning 
 

Examensarbetet har genomförts på Helenius Ingenjörsbyrå AB kontor i Stockholm. Helenius 

grundades år 1965 och är inriktade inom miljö, VVS och energi. Helenius följer ständigt 

utvecklingen inom byggbranschen och gör satsning på nya moderna verktyg. När arkitekter 

samt konstruktörer byter till nya BIM-verktyg så försöker även Helenius att använda sig av 

dessa verktyg så snart som möjligt för att hålla sig uppdaterade. Helenius strävar efter att 

uppfattas som bäst i branschen inom alla deras kompetensområden (Sofia Mårtensson, 

2010). 

Helenius har även ett internt utbildningsprogram vid namnet Helenius Academy, vilket är ett 

utvecklings- och ledarskapsprogram vars syfte är att utveckla och coacha de egna 

medarbetarna. Helenius Academy skräddarsyr utvecklingsprogrammen utifrån varje 

deltagare och utgår helt från medarbetarnas egen motivation att utveckla sig och nå nästa 

nivå. Strävan är att hålla hög kompetens på alla anställda i företaget. ”Ambitionen att vara 

bäst i branschen gäller hela företaget ner på enskild medarbetarnivå. Den här ambitionen är 

mer än ett mål, det är en del av vår själ” (Arne Wallström, 2011). 
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4. Faktainsamling 
 

 All insamlad data som har legat till grund för resultatet är hämtad ur 

mängdavtagningsfunktionen i BIM-verktygen MagiCAD och Revit MEP 

 Manuella mängdavtagningar ur 2D-ritningar 

 Intervju med Urban Åkerblom från Helenius om tillvägagångsätt vid manuella 

mängdavtagningar 

 Intervju med Björn Mejerwall från Helenius om hans erfarenheter av att arbeta med 

MagiCAD och Revit MEP 

 Diskussion med Ulf från CADCOM support om tips på hantering av MagiCAD för 

Revit 

 Faktaböcker med allmän information om BIM 
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5. Teori 
Detta kapitel beskriver den teoretiska delen om BIM samt mängdavtagning. 

 

5.1 BIM – Building Information Modeling 

5.1.1 Allmänt om BIM 

BIM (Building Information Modeling) är ett samlingsbegrepp om hur information skapas, 

lagras och används på metodiskt sätt som i sin tur leder till en informationsfyllt virtuell 

modell. Informationen som objekten blir tilldelade kan till exempel innehålla vad objektet 

representerar i verkligheten, vikt eller färg. Förvirringen som finns inom byggbranschen idag 

är att alla 3D-modeller definieras som BIM-modeller, när det i själva verket är informationen 

i 3D-modellen som utgör detta (Rogier Jongeling, 2008).  

BIM medför inte endast förändring av arbetssätt, det innebär även stora förändringar i hela 

byggprocessen. BIM kan implementeras i stort sätt från planeringsskede till 

förvaltningsskede. Det finns många fördelar med användning av de olika BIM-verktygen som 

förenklar projekteringen. En av dessa fördelar är att man till exempel kan få fram 

mängdavtagningar under en mycket kortare tid gentemot förr då det var tvunget att utföra 

dessa manuellt. 

 

Figur 2 Användningsområden med BIM. 

  

BIM

Mängdavtagning

Visualisering

Kollisionskontroll

Tidsplaner

Samordnad 
projektering

Indata till analyser



 
 

12 
 

5.1.2 BIM i dagens Sverige 

Svenska byggbranschen har länge haft en dominerande position inom bygg- och 

infrastrukturbranschen i internationell jämförelse. Den positionen riskerar dock idag att 

förloras. Den långsamma implementeringen av BIM i den svenska byggbranschen är den 

största orsaken till detta. Efterfrågan har inte varit särskilt hög eftersom det har varit svårt 

att se de ekonomiska fördelarna. Detta trots de välkända fördelarna med att införa BIM-

baserat byggande.  

Ett praktiskt exempel på länder som har kommit längre med detta är våra nordiska 

grannländer Norge och Finland. Med hjälp av statliga initiativ har båda dessa länder infört 

krav på införandet av BIM i byggprocessen. Finland införde kravet av användning av BIM i 

samtliga upphandlingar redan år 2007 medan i Norge infördes år 2010 (Christina B. Winroth, 

2012). 

För att få igång BIM ordentligt i den svenska byggbranschen krävs liknande scenario, ett 

statligt agerande. Myndigheterna behöver ställa krav på BIM i statliga upphandlingar och på 

det sättet spara miljarder i samhällsbyggandet (Pontus Bengtson, 2011). 

 

5.1.3 BIM i Helenius Ingenjörsbyrå AB 

Helenius har arbetat med BIM sedan slutet av 90-talet när de började använda BIM-

verktyget MagiCAD. Kunskapen inom BIM fanns redan i Helenius innan den började 

användas inom byggbranschen. Med 3D-projektering har Helenius jobbat i många år men 

BIM-verktyget Revit började användas år 2011. Helenius var bland de första som började 

jobba med MagiCAD för Revit i byggbranschen. De stora BIM-projekt som Helenius jobbar 

med utförs i programmet Revit. Detta för att det alltmer ställs krav från beställaren på grund 

av att alla andra aktörer inom projektet nuförtiden använder sig utav Revit. Dessa aktörer är 

till exempel arkitekter och konstruktörer. Att alla aktörer inom ett projekt arbetar med 

samma verktyg bidrar till att det bland annat undviks förluster i form av förlorad information 

i modellen. Om det istället arbetas med olika program så måste formatet ändras till exempel 

konvertera DWG-format till RVT-format som kan orsaka att information förloras. Detta kan 

dock förhindras genom användning av IFC-format, vilket är en internationell fil standard 

(Björn Mejerwall, 2014). 

Användning av BIM i Helenius kan variera väldigt mycket från projekt till projekt. Helenius 

utgår från vad beställaren ställer för krav i de olika projekten. Mycket handlar om att hjälpa 

beställaren att identifiera vilken nivå av BIM (Level of detail) de vill ge sig in på. Beställaren 

har oftast bara hört ordet BIM men dessvärre utan att veta innebörden. De flesta vet inte 

vad de beställer när de vill använda sig av BIM (Björn Mejerwall, 2014). 

 

 

 



 
 

13 
 

5.2 Mängdavtagning 

5.2.1 Allmänt om mängdavtagning 

Att utföra manuella mängdavtagningar ur ett projekt är oftast mycket tidskrävande och 

komplicerat. Det finns en klar risk med att göra fel vid manuell mängdavtagning på grund av 

att det finns många komponenter att hålla reda på. Mängderna har en viktig roll då dessa 

ligger till grund för kalkylering. 

Mängdavtagning innebär att ta fram mängder för projekterat material från olika underlag. 

Dessa underlag kan vara en 3D-modell eller pappersritning. Mängdavtagning från dessa 

underlag sker på olika sätt. Att göra en mängdavtagning ur en 3D-modell kan utföras genom 

att använda mängdavtagningsfunktionen på program som till exempel Revit MEP 

(Schedule/Quantities) eller MagiCAD (Bill Of Material).  

Utförandet av en manuell mängdavtagning ur en pappersritning sker genom användning av 

skalstock. Detta moment är tidskrävande och kräver en stor noggrannhet. Även erfarenhet 

har en stor betydelse för att få fram rätt mängder. Risken att få fel mängder ur en manuell 

mängdavtagning är stor men är ändå det mest förekommande metoden i byggbranschen 

(Ulf Åkerblom, 2014).  

  

5.2.2 Mängdavtagning ur BIM-modeller 

Att utföra mängdavtagning ur BIM-modeller är det mest optimala. Det man strävar efter är 

att med hjälp av enstaka knapptryck få ut korrekta mängdlistor. Det är viktigt att undersöka 

resultatet och göra en bedömning om siffrorna verkligen kan stämma. Med tanke på den 

tekniska utveckling byggbranschen går genom ska det egentligen inte behöva utföras 

tidskrävande manuella mängdavtagningar.  

Det finns tre olika huvuddelar att utföra mängdavtagningar ifrån. Dessa är uppdelade genom 

externa, interna samt IFC. 

 Intern – Detta mängdavtagningssätt är när utförandet sker genom programmets 

interna funktioner såsom ”Schedule/Quantities” för Revit MEP eller ”Bill Of 

Material” för MagiCAD. 

 Extern – Detta mängdavtagningssätt är när utförandet sker genom externa program 

såsom Sektionsdata. Det krävs att skapa en datafil från det primära programmet och 

sedan ladda in i det externa programmet. 

 IFC – Detta mängdavtagningssätt är när utförandet sker genom att en IFC-fil skapas 

ur huvudprogrammet som i sin tur tas del av ett externt program. En IFC-fil är en 

internationell filtyp.  
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5.2.3 Mängdavtagningsverktyg 

5.2.3.1 Revit MEP (Schedule/Quantities) 

Revit MEP är ett VVS-installationsverktyg till programvaran Autodesk Revit. Autodesk Revit 

innehåller även verktyg som Revit Structure för konstruktörer och Revit Architercture för 

arkitekter. Revit MEP är anpassad till BIM projektering för VVS-installationer.  Med Revit 

MEP får man exakta visuella 3D-vyer för installationer som visar hur installationer kommer 

att se ut innan det är byggt. Dessutom innehåller Revit MEP en analysförmåga som hjälper 

användarna att skapa mer hållbara designer med hjälp av olika partnerapplikationer, vilket 

medför en optimal byggnadsprestanda och effektivitet (Autodesk, 2014). 

 

5.2.3.2 MagiCAD (Bill Of Materials) 

MagiCAD för Revit är en programvara som uppdelas i fyra olika versioner som är MagiCAD 

Ventilation, Heating & Piping, Electrical och Sprinkler Designer. MagiCAD databas består av 

en miljon verkliga produkter som används i dagens byggbransch. Alla produktmodeller är 

3D-modeller som har rätta dimensioner och tekniska data. MagiCAD är användbar för BIM-

projektering och även anpassat till svensk standard. Med MagiCAD för Revit kan 

installationsprojektering ske på ett snabbt och effektivt sätt. Programmet har även möjlighet 

att beräkna tryckfall, ljudnivåer, kabelberäkningar samt dimensionering.  Med hjälp av 

programmets kollisonskontrolls funktion, beräkningsfunktion samt den visuella funktionen 

kan felen minimeras under BIM-projektering (MagiCAD, 2014). 

 

5.2.4 Mängdavtagning ur 2D-ritningar 

Mängdavtagningar ur pappersritningar sker med hjälp av skalstock, linjal samt räknare. När 

det kommer till VVS-ritningar så utförs mängder av längder på kanaler och totala antalet på 

komponenter som don, spjäll eller ljuddämpare. Det finns en bok för mängdavtagning inom 

VVS-installationer som används bland många entreprenörer när det gäller 

installationsmängdavtagning. Boken heter ”Normer för VVS” och beskriver hur arbetstider 

räknas fram, samt hur olika komponenter tar olika tid att montera. Mängdavtagning ur 

pappersritningar är tidskrävande och kräver noggrannhet. Det kan ta upp till tre arbetsdagar 

för att få fram mängdavtagning ur pappersritningar på cirka på 1000 kvm (Urban Åkerberg, 

2014). 
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6. Genomförande 
Detta kapitel beskriver hur genomförandet av mängdavtagningar har utförts, som i sin tur 

har lett till resultatet. Mängdavtagningarna har utförts med hjälp av funktionerna ”Bill Of 

Materials” samt ”Schedule/Quantities”. 

6.1 Mängdavtagning i Autodesk Revit 
I denna studie har mängdavtagning utförts i datorprogrammet Revit MEP.  Figurerna nedan 

beskriver hur mängdavtagningarna har genomförts ur Projekt Y. Mängdavtagningen samt all 

studie i Projekt Y har avgränsats till PLAN 2.  

Projekt Y öppnas med hjälp av programmet Revit MEP. Därefter väljs samt öppnas det plan 

som mängdavtagningen ska genomföras på. Figur 3 visar att PLAN 2 samt V57-fil valts vilket 

innebär ventilationssystem för detta plan. 

 

 

 

Figur 3 Vyn på PLAN 2 i projekt Y. 
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För att begränsa och endast utföra mängdavtagning på de objekt som ska användas i denna 

studie så markeras först hela planet på planvyn enligt Figur 5. För att nu kunna filtrera bort 

de oönskade objekten klickas fliken ”Filter” enligt Figur 4. Ett nytt fönster öppnas med de 

olika byggnadsdelar som har markerats. ”Check None” fliken markeras för att avmarkera alla 

byggnadsdelar i vyn. Eftersom mängdavtagningen på Projekt Y endast ska ske på don så 

markeras rutan för ”Air Terminal” och slutligen klickas ”OK”. 

 

 

Figur 4 ”Filter” fliken i verktygspanelen. 

 

 

Figur 5 Antalet markerade don på PLAN 2 i Projekt Y.  
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För att på ett tydligt sätt se och kunna skilja på mängdavtagningarna från plan till plan på 

Revit MEP så krävs det att alla dessa komponenter namnges till exempel med plannummer. 

På det sättet kan resterande komponenter enkelt filtreras bort. Efter att ha markerat alla 

don på PLAN 2 klickas alternativet ”Properties” och sedan ”Comments” under fliken 

”Identity Data” på rullistan. Nästa steg blir att namnge de markerade donen till ”PLAN 2” 

enligt Figur 6. 

 

 

Figur 6 Kommentarrutan under ”Properties” namnges till ”PLAN 2”.  

 

Nu är allt klart för att utföra en mängdavtagning med hjälp av funktionen 

”Schedule/Quantities”. Denna funktion finns under huvudfliken ”View” enligt Figur 7. 

 

 
Figur 7 ”Schedule/Quantities” fliken i verktygspanelen. 
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Efter att ha klickat på ”Schedule/Quantities” öppnas dialogboxen ”New Schedule” enligt 

Figur 8. I denna ruta skapas en mängdavtagning efter önskad kategori. För denna studie väljs 

kategorin ”Air Terminals” och sedan ”OK”.  

 

 

Figur 8 ”New Schedules” fönster. 

 

En mängdavtagningslista har nu skapats för hela ”Projekt Y”. Under ”Sortering/Grouping” 

fliken kan nu mängdlistan sorteras och grupperas efter behov enligt Figur 9. Nu kommer det 

tidigare utförda namnbeteckningarna på komponenterna på PLAN 2 till nytta. Mängdlistan 

kan nu sorteras efter våningsplan, beteckning och storlek. 

 

Figur 9 Mängdlistan från Projekt Y och sorteringsverktyget som används för att sortera 

mängdlistorna. 
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Efter att mängdavtagningslistan är skapad och sorterad efter behov behöver den överföras 

till en Excel-fil. Detta görs genom att exportera den skapade listan och spara den som en 

textfil (.txt) enligt Figur 10. Filen kan nu öppnas med hjälp av Excel-programmet. I Excel-

programmet bearbetas och justeras mängderna. 

 

 

Figur 10 Exportering av mängdlista från Revit. 
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6.2 Mängdavtagning i MagiCAD 
Mängdavtagningen utfördes även i datorprogrammet MagiCAD för Revit.  Även i denna 

studie användes Projekt Y för mängdavtagningen. Figurerna nedan beskriver steg för steg 

hur mängdavtagningen utförts i MagiCAD för Revit.  

 

 

Figur 11 Fliken ”Select Dataset” väljs, MRV-fil infogas i projekten. 

Projektet ”Projekt Y” öppnas i Revit MEP med vyn inställt på PLAN 2. För att kunna använda 

funktionen ”BOM” (Bill Of Material) krävs det att infoga en MRV-fil. Enligt Figur 11 infogas 

”VVS- Kontor och Lager.mrv” filen i Projekt Y. Därefter är funktionen ”BOM” redo att 

användas. 
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Under huvudfliken ”MagiCAD Common” finns fliken ”BOM”. Klicka på fliken ”BOM” så 

öppnas rutan ”Report Properties”.  Under rullistan ”Report templates” väljs ”Ventilation 

(Allt)”. Efter detta bockas alternativet ”Current view” i, under rubriken ”Range” enligt Figur 

12. Med ”Ventilation (Allt)” menas att all ventilation samt dess tillbehör kommer att 

mängdas och hamna i mängdlistan. För att funktionen endast ska utföra mängdavtagning på 

vyn i PLAN 2 väljs ”Current View”.  

 

Figur 12 Fliken “Bill of Material”. 

Efter dessa steg har en mängdlista skapats med alla ventilationsbyggdelar enligt Figur 13. 

Med hjälp av fliken ”Edit” och sedan ”Copy to clipboard” skapas en kopia på mängdlistan 

som därefter klistras in i Excel programmet. Sorteringen och justeringen av mängdlistan 

utförs i Excel programmet där till exempel oönskad mängdning tas bort. 

Figur 13 Mängdlistan som har utförts i funktionen ”BOM”. 
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6.3 Mängdavtagning ur 2D ritningar 
I Projekt X avgränsas mängdavtagningen till PLAN 1 för att kunna utföra djupare analyser. 

Denna plan görs om till ”Sheets” för att kunna utforma en utskriftsvänlig A3-ritning. Sedan 

skrivs det ut totalt tre stycken ritningar i A3-format. Varje utskrift handberäknas med stor 

noggrannhet. Processen utförs tre gånger om för att säkerställa resultatet. Utskrifterna 

handberäknas med hjälp av skalstock och markeringspenna. Med hjälp av skalstock mäts 

längder på kanaler. Markeringspennan används för att markera de komponenter som redan 

har tagits med i mängdavtagningen. Resultatet skrivs sedan ner i en Excel-tabell. Vid Projekt 

X handberäknas don, ventilationskanaler, spjäll och ljuddämpare.  

Vid Projekt Y avgränsas mängdavtagningen till PLAN 2. Eftersom detta projekt var betydligt 

större än Projekt X blev det totalt 28 stycken A3-utskrifter för PLAN 2. Den manuella 

mängdavtagningen genomförs på exakt samma sätt som i Projekt X. Eftersom Projekt Y hade 

stora brister med att alla komponenter inte var textade, krävdes betydligt mer tid på 

genomförandet. Att utföra en manuell handmängdning på komponenter som helt saknar 

text eller ej är korrekt textade är nästintill omöjligt. Det är till exempel inte alltid lätt att 

kunna skilja på komponenter utan en beskrivande text som ger den informationen på en 2D-

ritning. 

Varje utskrift granskas noggrant. I Projekt Y utförs mängdavtagningen på olika typer av don 

som fanns på ritningarna. Efter alla tidskrävande beräkningar skrivs resultatet sedan ner i en 

Excel-tabell med all nödvändig information. Avsikten med att fokusen just lagts på don var 

för att felmarginalerna var så pass stora på resultaten. De utförda mängdavtagningarna 

visade en klar skillnad mellan listorna i programmen Revit MEP och MagiCAD. 
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7. Resultat 
I detta kapitel redovisas resultat i form av tabeller utav utförda mängdavtagningar för både 

Projekt X och Projekt Y.  

7.1 Projekt X 
Mängdlista från REVIT (Schedule/Quantities) 

Projekt X - PLAN 1 
  Typ Beteckning  Storlek [mm] Antal [st] Längd [mm] 
Frånluftsdon EXCa--F-0001: EXCa 9342 FD01 125 6   

Frånluftsdon EXCa--F-0001: EXCa 9341 FD01 100 5   

Tilluftsdon IQCA-060-10-10-10-10-10 KB01 125 6   

            

Spjäll       19   

Ljuddämpare     600x300-600x300 15   

Ljuddämpare     800x400-800x400 11   

            

Rektangulär kanal   Rekt 600x300   246567,32 

Rektangulär kanal   Rekt 600x400   9003 

Rektangulär kanal   Rekt 800x300   45225,03 

Rektangulär kanal   Rekt 800x400   138176,9 

            

Cirkulär kanal   Safe 125   8566,01 

Cirkulär kanal   Safe 160   11639,01 

Cirkulär kanal   Safe 200   6249,24 

Cirkulär kanal   Safe 315   70926,38 

Cirkulär kanal   Safe 400   23001,21 

Tabell 1: Tabellen redovisar resultatet från utförda mängdavtagningar från 

datorprogrammet Revit MEP för projekt X. Mängdavtagningen utfördes med hjälp av 

funktionen ” Schedule/Quantities”. 

 

Mängdlista från MagiCAD (BOM) 
Projekt X - PLAN 1 

  Typ Beteckning  Storlek [mm] Antal [st] Längd [mm] 
Frånluftsdon EXCa--F-0001: EXCa 9342 FD01 125 6   

Frånluftsdon EXCa--F-0001: EXCa 9341 FD01 100 5   

Tilluftsdon IQCA-060-10-10-10-10-10 KB01 125 0   

            

Spjäll       19   

Ljuddämpare     600x300-600x300 15   

Ljuddämpare     800x400-800x400 11   

            

Rektangulär kanal   Rekt 600x300   246567,62 

Rektangulär kanal   Rekt 600x400   9003,06 

Rektangulär kanal   Rekt 800x300   45225,23 

Rektangulär kanal   Rekt 800x400   138177,2 

            

Cirkulär kanal   Safe 125   8566,05 

Cirkulär kanal   Safe 160   11640,46 

Cirkulär kanal   Safe 200   6249,24 

Cirkulär kanal   Safe 315   70926,42 

Cirkulär kanal   Safe 400   23001,24 

Tabell 2: Tabellen redovisar resultatet från utförda mängdavtagningar från 

datorprogrammet MagiCAD för projekt X. Mängdavtagningen genomfördes med hjälp av 

funktionen ”Bill of Material”. 
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Mängdlista från manuell mängdning 

Projekt X - PLAN 1 

  Typ Beteckning  Storlek [mm] Antal [st] Längd [mm] 

Frånluftsdon EXCa--F-0001: EXCa 9342 FD01 125 6   

Frånluftsdon EXCa--F-0001: EXCa 9341 FD01 100 0   

Tilluftsdon IQCA-060-10-10-10-10-10 KB01 125 6   

            

Spjäll       19   

Ljuddämpare     600x300-600x300 15   

Ljuddämpare     800x400-800x400 11   

            

Rektangulär kanal   Rekt 600x300   239600 

Rektangulär kanal   Rekt 600x400   8600 

Rektangulär kanal   Rekt 800x300   44000 

Rektangulär kanal   Rekt 800x400   135400 

            

Cirkulär kanal   Safe 125   6000 

Cirkulär kanal   Safe 160   12100 

Cirkulär kanal   Safe 200   6000 

Cirkulär kanal   Safe 315   70800 

Cirkulär kanal   Safe 400   22400 

Tabell 3: Tabellen redovisar resultatet från utförda manuella mängdavtagningar från tre 2D-

ritningar för projekt X. 
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7.2 Projekt Y 
 

Don mängdlista från Projekt Y 

   Revit MagiCAD Manuell 
 Beteckningar  Antal [st ] Antal [st ] Antal [st ] 

Avluftsdon AD123  1  1 

Frånluftsdon FD122  1  1 

Frånluftsdon FD123  25 16 25 

Frånluftsdon FD127  1 1 1 

Frånluftsdon FD141  136 79 136 

Frånluftsdon FN-F-5LS-10PA-75  29 27 29 

Frånluftsdon FN-F-5LS-10PA-100  8 1 8 

Frånluftsdon FN-F-18LS-30PA-75  5 4 5 

Frånluftsdon FN-F-18LS-60PA-75  2 2 2 

Frånluftsdon FN-F-27LS-10PA-100  11 2 11 

Frånluftsdon FN-F-100LS-10PA-315  4 4 4 

Frånluftsdon FN-F-110LS-70PA-200  1  1 

Frånluftsdon FN-F-110LS-90PA-160  1  1 

Frånluftsdon FN-F-140LS-30PA-200  1 1 1 

Frånluftsdon FN-F-180LS-30PA-250  3 1 3 

Frånluftsdon FN-F-200LS-10PA-315  1 1 1 

      

Tilluftsdon TD140  55 55 55 

Tilluftsdon TD141  41 41 41 

Tilluftsdon TD142  4  4 

Tilluftsdon TD143  6  6 

Tilluftsdon TD160  6 6 6 

Tilluftsdon TD161  2 1 2 

Tilluftsdon TD162  10 5 10 

Tilluftsdon TD181  3  3 

Tilluftsdon TD182  10 10 10 

Tilluftsdon FN-T-110LS-70PA-200  1 1 1 

      

Överdon ÖD102  2  2 

Överdon ÖD111  20  20 

  Totalt 390 258 390 

Tabell 4: Tabellen redovisar resultatet från utförda mängdavtagningar från 

datorprogrammet MagiCAD, Revit MEP samt manuella mängdberäkningar för projekt Y. 

Resultatet avser endast don. 
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8. Analys 
I detta kapitel jämförs de olika resultaten för att lokalisera felen. Vidare redovisas utförda 

analyser för att identifiera felkällorna. 

8.1 Projekt X 

8.1.1 Felkälla 1 

Efter att mängdavtagningarna utförts på tre olika sätt kontrollerades resultaten. Ett 

avvikande resultat påträffades på antalet frånluftsdon på de olika utförda metoderna. 

Mängdavtagningarna utförda på ”BOM” och ”Schedule/Quantities” gav totalt 11 stycken 

frånluftsdon medan den manuella utföra mängdningen visade endast sex stycken. 

Ritningarna kontrollerades totalt tre gånger om för att säkerhetsställa resultatet.  

För att kunna identifiera felkällan utfördes försök att lokalisera vart resultatet skiljde sig åt. 

Ytterligare mängdavtagningar utfördes fast denna gång med begränsade vyer. Hela planvyn 

delades in i små områden för att isolera felkällan. 

 

  

 

Figur 14 Lokaliseringen av felkälla 1.  

Dessa tre toaletter innehåller varsitt frånluftsdon. Mängdavtagning över de tre toaletterna 

genomfördes. Resultatet visade att dessa tre frånluftskanaler innehöll totalt åtta 

frånluftsdon. En närmare kontroll visade att just ena toaletten innehöll totalt sex don enligt 

Figur 14.  
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Vidare analyser utfördes för att identifiera varför programmet uppfattade ett don som totalt 

sex stycken. För att få en närmare bild på frånluftsdonet skapades sektionsbilder från olika 

vinklar för att se eventuellt något utstickande. På dessa bilder upptäcktes inget konstigt. 

Endast ett don syntes på sektionsbilderna som skapats. 

Inställningarna på frånluftsdonet undersöktes för att kontrollera om det lagrats information 

på donet som kan bidra till att donet uppfattas som fler än ett. Även andra information på 

donet undersöktes för att kontrollera efter eventuella fel. Dock hittades inget märkbart fel i 

donets data. 

Efter upprepade försök med att identifiera felet öppnades 3D-vyn för att få en tydligare bild. 

I 3D-vyn skapades en ”Section Box” för att skala av vyn så att endast ena toaletten syntes. 

Denna process var tidskrävande då ett litet området av den enorma byggnaden skalades 

bort. Vid denna vy var allt som det ska vara. En kanal med ett frånluftsdon syntes klart och 

tydligt i toaletten.  

Nästa försök att identifiera felet utfördes genom att ta bilder från olika vinklar med hjälp av 

”Camera” funktionen. Funktionen går ut på att lägga ut en kamera i vyn samt rikta det i den 

riktning som önskas. En bild skapas med önskad grafisk format samt möjlighet till vinkel- 

ändring. På bilderna som skapats påträffades något som inte stämde. Efter att ha zoomat in 

objektet uppenbarades ett glest, litet streck under donet. Strecket uppfattades först som ett 

grafisk fel men när vyn testades att rotera stod strecket fortfarande kvar enligt Figur 15.  

 

 

Figur 15 Strecket som upptäcktes under frånluftsdonet. 
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 Strecket markerades, då det visade sig att strecket uppfattades som ett don av 

programmet. Första tanken var att strecket egentligen var ett don som hängde vertikalt i 

luften men den teorin visade sig vara fel. Hur än vyn roterades så syntes endast ett smalt 

streck. För att kontrollera hur många don strecket dolde utfördes en mängdavtagning. 

Strecket markerades för att sedan kontrollera vilka komponenter som var markerade. Detta 

genom att först markera strecket och sedan kicka på knappen ”Filter” enligt Figur 16. Denna 

funktion visade att strecket totalt innehöll fem stycken don. 

 

 

Figur 16 Strecket uppfattas som 5 stycken frånluftsdon. 

 

När felkällan väl var identifierad så markerades strecket och raderades, dessvärre kvarstod 

strecket på modellen. Samma procedur utfördes fem gånger om för att få strecket att 

försvinna. När strecket väl var borta utfördes mängdning ännu en gång. Resultatet visade att 

endast ett don identifierades. Det visade sig att fem likadana sträck, ritade ovanpå varandra 

uppfattades som fem stycken don av programmet. Detta var orsaken till felet vid 

mängdavtagningen. Efter vidare undersökningar visade det sig att felet fanns på alla plan. 

Ventilationssystemet hade ritats på ett plan och sedan kopierats upp till de andra planen. 

Detta bidrog till att felet eskalerade för varje våning. Felkällan på frånluftsdon var nu 

identifierad samt korrigerad i enighet med mängdlistorna. 
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8.1.2 Felkälla 2 

Efter att resultatet kontrollerats från mängdavtagningarna upptäcktes ett avvikande resultat 

på antalet tilluftsdon på de olika utförda metoderna. Utförd mängdavtagning med 

funktionen ”Schedule/Quantities” i programmet Revit MEP samt manuella handberäkningen 

gav totalt sex stycken tilluftsdon. Mängdning utförd med funktionen ”BOM” i programmet 

MagiCAD fick inga tilluftsdon alls med i mängdberäkningen enligt Tabell 2.  

Resultaten från mängdlistorna påvisade att ännu en felkälla hade upptäckts. För att kunna 

identifiera felkällan utfördes försök att lokalisera vart resultatet skiljde sig åt. Ytterligare 

mängdavtagningar utfördes med begränsade vyer. Området med avvikande resultat med 

tilluftsdon lokaliserades enligt Figur 17. 

 

 

Figur 17 Lokalisering av felkälla 2. Område med sex stycken tilluftsdon på PLAN 2. 

 

Det första som kontrollerades med dessa don var att kontrollera om de var ritade på rätt 

sätt. Kanalen sträcktes ut för att föra donet till ett nytt område. En ny mängdavtagning 

utfördes på det nya området vilket inte gav något nytt resultat. Donet kopplades sedan bort 

från kanalen och kopplades åter igen men detta gav heller ingen förändring i resultatet. De 

utförda kontrollerna gav slutsatsen att felet inte berodde på kopplingen. 
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En undersökning utfördes på våningsavgränsningarna. Vanligtvis går gränsen för ett nytt 

plan från färdigt golv till färdigt golv. Om denna gräns var satt på ett fel sätt kunde det bidra 

till att tilluftsdonen inte kom med i beräkningarna. Detta på grund av att programmet då 

uppfattar som om att donen ligger på ett annat våningsplan. Kontrollen som utfördes visade 

att gränserna var rätt. 

Donen undersöktes för att kontrollera om dessa var MagiCAD komponenter, vilket de från 

början verkade vara. Beteckningen på donet innehöll texten ”MagiCAD” vilket tydde på att 

dessa var MagiCAD komponenter. Vidare kontrollerades märke samt fabrikat på donen. 

Fabrikat på donet var Fläkt Woods. En sökning utfördes efter donet i deras hemsida men 

påträffades ej. När märket sedan söktes på internet hittades produkten, vilket tyder på att 

produkten kan ha utgått från deras sortiment. Detta tyder på att donet inte heller borde 

finnas med i MagiCAD databas, fastän beteckningen påvisar det. En kontroll på MagiCAD 

databas utfördes enligt Figur 16 efter namnet ”IQCA-060-10-10-10-10-10”. Sökningen gav 

resultatet att donet inte fanns med. 

 

 

Figur 18 MagiCAD databas. 

 

Donet testades att ersättas med ett annat don från databasen, vilket gav skillnad på 

resultatet. Funktionen ”BOM” kunde identifierade donet. Analysen visade att MagiCAD 

mängdavtagningsfunktion är användbar för sina egna produkter ur den egna databasen. 

Studien visade att donet inte valts från databasen, utan hade hämtats från internet. 

Felkällan på tilluftsdonen var nu identifierad samt korrigerad i enighet med mängdlistorna. 
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8.2 Projekt Y 
 

8.2.1 Felkälla 3 

Vid jämförelser mellan resultaten på utförda mängdavtagningsmetoder upptäcktes stora 

skillnader på antalet komponenter. Skillnaderna var markanta mellan MagiCAD och Revit 

mängdavtagningslistor. Det visade mest skillnad på antalet don jämfört med andra 

ventilationskomponenter som mängdavtagningen hade utförts på. Därför valdes det att 

avgränsa detta projekt till att undersöka och utföra analyser på don. Detta för att genomföra 

en djupare analys efter den största felkällan.  

Mängdavtagningen från Revit utfördes med funktionen ”Schudele/Quantities” som gav det 

totala resultatet 390 don. MagiCAD funktionen ”BOM” redovisade totalt 258 stycken don. 

Resultat hämtade från Tabell 4. Det utfördes även en manuell mängdavtagning för att 

säkerställa och påvisa vilket antal som var korrekt. Manuella mängdavtagningen utfördes på 

totalt 28 stycken A3-ritningar. Detta är en tidskrävande process som kan undvikas med hjälp 

av denna studie. Efter tre utförda manuella handberäkningar så förtydligades det korrekta 

antalet till totalt 390 don, identiskt resultat med mängdlistan från Revit.  

Skillnaden mellan resultaten var markant med tanke på att undersökning endast utfördes på 

ett plan. Efter de genomförda metoderna var det uppenbart vilken metod som låg till grund 

för felkällan. Resultatet ur mängdlistan på ”BOM” funktionen i MagiCAD gav en avvikelse på 

totalt 132 don. Med facit i hand påbörjades djupare analyserna för att identifiera felkällan. 

En analys påvisade att det fanns över 50 stycken olika typer av don på PLAN 2. Tester 

utfördes genom att skapa nya don med samma fabrikat för att kontrollera om MagiCAD 

kunde identifiera dessa. Även MagiCAD databas kontrollerades för att se om de don som 

inte kom med i mängdlistan fanns med i databasen. Det visade sig att alla don var tillgängliga 

i MagiCAD databas. Dessa genomförda analyser bidrog till en klarare bild om vad som kan 

vara orsaken till felkällan. 

Vidare utfördes undersökningar på donen där varje don fick genomgå enskilda analyser. Alla 

egenskaper på varje don antecknades. Analysen började med en undersökning av ett 

frånluftsdon med beteckning FD141. Totalt upptäcktes fyra olika typer av don med samma 

beteckning. Dessa don var från samma fabrikat men hade annorlunda dimensioner och 

systemnamn. Det första donet med dimension 100 millimeter hade tre olika systemnamn 

enligt Tabell 5. Enligt Revit mängdlista upptäcktes 29 stycken don medan MagiCAD 

mängdlista endast upptäckte 15 stycken. Skillnaden på detta don visade en total på 14 

stycken. Efter en jämförelse mellan de fyra olika typerna av don FD141 visade att det som 

skiljde dessa don från varandra var deras systemnamn. Vidare undersöktes resterande don 

vilket bidrog till ett mönster. Nästan alla don hade liknande skillnader. Varje don hade flera 

olika systemnamn. Alla don med dess olika systemnamn identifierades för djupare 

undersökningar. Ett mönster upptäcktes med att programmet kunde identifierade alla don 

men endast med vissa systemnamn.  
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DON FD141 

        Revit Manuell MagiCAD 

Beteckning Typ System Namn Dimension Antal [st] Antal [st] Antal [st] 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9341 LB0135-F 100 5 5   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9341 LB0126-F 100 10 10   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9341 LB0114-F 100 14 14   

      Totalt: 29 29 15 

              
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9342 LB0135-F 125 3 3   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9342 LB0126-F 125 7 7   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9342 LB0114-F 125 28 28   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9342 LB0135-F 125 1 1   

      Totalt 39 39 11 

              
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9265 LB0135-F 160 21 21   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9265 LB0126-F 160 10 10   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9265 LB0114-F 160 3 3   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9265 CA0112-F 160 5 5   

      Totalt 39 39 36 

              
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 LB0135-F 200 12 12   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 LB0126-F 200 1 1   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 LB0114-F 200 8 8   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 LB0115-F 200 4 4   
FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 F1 200 4 4   

      Totalt 29 29 17 

           
   Totalt FD141 136 136 79 

Tabell 5 Redovisar alla don med beteckning FD141. 

Felet var inte beroende av vilken typ av don som använts utan av dess systemnamn. Djupare 

analyser riktades därför mot detta. Alla systemnamn på donen som inte kom med på 

MagiCAD mängdlistan identifierades enligt Tabell 5. Två av dessa systemnamn som 

programmet inte kunde identifiera var ”LB-0114-F” och ”F1” som är markerad i tabellen. 

Samma tillvägagångsätt användes för att identifiera resterande 132 okända don. 

 

Diagram 1 Jämförelse mellan Revit och MagiCAD. 
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Okända don 

Beteckningar Typ 
System-

namn 
Dimension 

[mm] 
Antal 
[st] 

AD123 EKO-NR-1-3-0001: EKO-NR-250 A1 250 1 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-800-1-0 BF1107-F 800 1 

FD122 BRTR-0003: BRTR-400-800-1-1-0 CA0141-F 400x800 1 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-315-1-0 CA0141-F 315 1 

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-315-1-0 CA0141-T 315 1 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-500-1-0 F1 500 2 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 F1 200 4 

FN-F-180LS-30PA-250 FN-F-180LS-30PA-250-0002: FN-F-180LS-30PA-250- F1 250 1 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-200-1-0 LB0114-F 200 1 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9341 LB0114-F 100 14 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9342 LB0114-F 125 28 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9265 LB0114-F 160 3 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 LB0114-F 200 8 

FN-F-5LS-10PA-75 FN-F-5LS-10PA-75-0001: FN-F-5LS-10PA-75- LB0114-F 75 1 

FN-F-15LS-10PA-100 FN-F-15LS-10PA-100-0001: FN-F-15LS-10PA-100- LB0114-F 100 7 

FN-F-27LS-10PA-100 FN-F-27LS-10PA-100-0001: FN-F-27LS-10PA-100- LB0114-F 100 9 

FN-F-110LS-70PA-200 FN-F-110LS-70PA-200-0001: FN-F-110LS-70PA-200- LB0114-F 200 1 

TD143 EAGLE-Wb+ALVd-B-1V-0001: EAGLE Wb 10493 LB0115-T 200 6 

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-160-1-0 LB0131-0134-T 160 1 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-160-1-0 LB0135-F 160 1 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-200-1-0 LB0135-F 200 3 

TD142 LPAa+ALSd--RO-0001: LPAa 8800 LB0137-T 250 4 

TD181 Balance-S-0001: BALANCE-S-160 LB0141-0144-T 160 3 

TD161 BRTR-0002: BRTR-1300-800-1-1-0 LB0146-T 1300x800 1 

FN-F-5LS-10PA-75 FN-F-5LS-10PA-75-0001: FN-F-5LS-10PA-75- LB1041-1044-F 75 1 

FN-F-18LS-30PA-75 FN-F-18LS-30PA-75-0001: FN-F-18LS-30PA-75- LB1041-1044-F 75 1 

FN-F-110LS-90PA-160 FN-F-110LS-90PA-160-0001: FN-F-110LS-90PA-160- LB1041-1044-F 160 1 

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-200-1-0 T1 200 2 

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-400-1-0 T1 400 2 

ÖD111 RGVb-0001: RGVb 5582 Undefined 300x50 20 

ÖD102 BRTO-1-0004: BRTO-1-100-1-0 Ö1 100 2 

   Totalt 132 

Tabell 6 Redovisar alla don som ”BOM” inte identifierar. 

Felkällan hade nu identifierats men orsaken till felet var fortfarande okänt. Ett beslut togs 

att kontakta MagiCAD support för att få hjälp med detta. Problemet samt den identifierade 

felkällan talades om för support. Support meddelade att de inte hade hört talas om något 

liknande fel tidigare och meddelar att de gärna hjälper till för att komma fram till orsaken till 

felkällan. 

Supporten väljer att genomföra en ”fjärrstyrning” vilket betyder att de tar över datorn med 

ett program. Supporten utför mängder av kontroller på Projekt Y men kommer dessvärre 

inte fram till något som kan vara den bidragande faktorn. Denna process utövades i två 

dagar utan resultat. Support bad om en kopia av projektet för att kunna genomföra egna 

analyser av felet i egen regi. Projektet skickades över till MagiCAD support som lovade att 

komma fram till felet och informera tillbaka inom ett dygn. 
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Efter två dygn kontaktades support återigen då de inte hört av sig. Supporten meddelade att 

problemet inte gick att lösa och att de istället hade vidarebefordrat felet till 

programmeringsansvarige, MagiCAD huvudkontor i Finland. Programmeringsansvarige 

återkom med besked dagen efter att en programmeringsfel var orsaken till den påpekade 

felkällan. Funktionen ”BOM” i MagiCAD hade en maximal gräns på hur många systemnamn 

som kunde mängdas. Funktionen utförde endast en mängdning på de första 500 

systemnamnen och ignorerade resterande. Det var orsaken till det vilseledande resultatet 

från mängdlistan. Projektets totala antal systemnamn kontrollerades. Totalt hade projektet 

717 systemnamn enligt Figur 19. 

MagiCAD tackade för utförda analysen och lovade att åtgärda felet snarast av 

programmeringsansvarige. 

 

 

Figur 19 Systemfönster där antalet systemnamn redovisas.   
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9. Slutsats 
Syftet med denna rapport var att ta reda på vilka felkällor som kan inträffa vid 

mängdavtagning av ventilationssystem ur BIM-modeller samt komma med lösningar till 

dessa. I denna rapport analyserades två referensprojekt där båda projekten var ritade på 

MagiCAD för Revit. Det identifierades tre felkällor som var orsakade av datorprogrammen 

som användes. Den första felkällan som upptäcktes var ett streck som uppfattades som ett 

don av programmet Revit. Den andra felkällan som upptäcktes var att funktionen ”BOM” i 

MagiCAD inte klarade av att mängda externa komponenter. Dessa komponenter kunde inte 

identifieras av programmet. Den sista upptäckta felkällan var större än så. Analysen och 

upptäckten av denna felkälla visade sig vara ett kritiskt programmeringsfel i programmet 

MagiCAD. Mängdavtagningsfunktionen ”BOM” hade en begränsning där antalet 

systemnamn maximalt fick uppnå 500 stycken, allt utöver detta ignorerades av programmet. 

Resultatet av detta bidrog till att ungefär en tredjedel av komponenterna inte kom med i 

mängdlistan.  

De tre felkällor som upptäcktes vid mängdavtagningen i dessa två projekt kunde identifieras 

och behandlas med denna studie. Studien påvisade att mängdavtagningar som utfördes med 

hjälp av MagiCAD är otillförlitliga, trots att komponenterna erhålls från MagiCAD databas. 

Det finns klara brister i mängdavtagningsfunktionen ”BOM” med att få ut korrekta 

mängdlistor. Troligtvis kan detta bero på att MagiCAD för Revit är ett relativt nytt 

datorprogram och därför inte fullt utvecklat. 

Fördelen med ”BOM”-verktyget är att mängdavtagningar utförs på ett enkelt och smidigt 

sätt. Mängdlistan utförs enkelt genom några knapptryck. Dock är denna fördel inte till någon 

nytta då resultatet oftast inte är korrekt. 

Fördelen med ”Schudele/Quantities”-verktyget är att korrekta resultat erhålls. Detta fastän 

komponenterna tillhör MagiCAD databas. Mängdlistorna som erhålls från Revit kräver 

endast små justeringar som till exempel sortering efter behov. Denna process är lite mer 

tidskrävande än MagiCAD funktion. 

Att utföra manuella mängdavtagningar var en tidskrävande process och bör definitivt inte 

utföras vid större projekt. Mängdningen fyller en viktig funktion i projekteringen då denna 

ofta ligger till grund för kalkylen. Den manuella mängdning som genomfördes i studien för 

Projekt X och Projekt Y tog cirka två arbetsdagar. Detta trots reduceringen av komponenter 

med hänsyn till avgränsningarna. Med hjälp av programmen Revit och MagiCAD tog det 

endast fåtal minuter att utföra mängdning på samma projekt. Det krävs dock en viss 

hanteringskunskap inom funktionen.
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10.  Rekommendationer 
I dagsläget rekommenderas det inte att utföra mängdavtagningar från MagiCAD funktionen 

”BOM” för stora projekt som innehåller komponenter med fler än 500 systemnamn. Detta 

gäller också om komponenter utanför databasen är tänkta att användas i ett projekt. 

Programmet kan inte identifiera dessa komponenter och ger felaktiga resultat. Programmet 

är inte fullt utvecklat än eftersom MagiCAD för Revit är relativt nytt och därmed innehåller 

felkällor som är tvunget att korrigeras innan användning. 

Mängdavtagning utförd med funktionen ”Schudele/Quantities” från Revit är att 

rekommendera. Denna mängdavtagningsfunktion är lite mer avancerat än ”BOM”, dock 

erhålls korrekta resultat. Att utföra mängdavtagningar på ett snabbt och smidigt sätt är 

viktigt. Det är dock ännu viktigare att få ut korrekta mängder, vilket är poängen med att 

utföra mängdavtagningar ur 3D-modeller.  
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Bilagor 

Bilaga I – intervju med Urban Åkerblom 
 

Hur utförs manuella mängdavtagningar generellt? 

På pappersritningar så mängdar man längder på rör. Alltså antal meter per rör.  Man brukar 

använda en dosa där man lägger in värdet meterrör.  Ibland använder man en VVS-

mängdningsbok som heter Normer för VVS. Med hjälp av boken kan man få fram tider, alltså 

arbetstider och monteringstider.  Med den får man även reda på hur lång tid det tar att 

montera olika saker.  

I stort sätt använder man linjal när man mängdar på kanaler? Ja exakt, man använder 

skalstock som man sedan skriver ner värdena för att kunna mata in det i dosan. Om det är 

mycket ritningar så använder man en rulle som har en mätare på. Man drar rulle över 

kanalerna så får man längden på kanalen med hjälp av mätaren. 

Brukar man lägga på någon slags påslag i procent för felmarginalerna?  

Ja, det är olika och beror på från jobb till jobb.  Det är ett generellt påslag på ungefär 10-15 

procent för kollidorerna och schaktutrymme. Om det är större dimensioner på rör som är 

över 80 mm i diameter så mängdar man även alla böjar och T-kopplingar. 

Det brukar ske upphängningspåslag som fästdon för mängdavtagningen. Detta innebär att 

man tittar på vad för sorts rör man hänger upp och hur lång det får vara mellan varje fäste 

på kanalerna. Man har även ett procentuellt påslag för upphängningsfäste som jag inte har 

riktigt koll på. 

När man mängdar via MagiCAD så får man inte med upphängningsanordningar i mängdlistor 

ur Bill of Materials. Det är för att man inte brukar ritar det på modellerna. Entreprenörerna 

använder ett generellt påslag på upphängningsanordning.  

Hur mängdar man böjar? 

Man brukar mängda per storlek i rör som har över 80 mm i diameter. När det gäller kanaler 

så räknar man bara raka linjer i skalstock och man undviker böjar, om det skiljer sig lite så 

spelar det inte så stor roll i verkligheten. Sak varor som don, ljuddämpare och spjäll så räknar 

man det per antal och sedan antecknas det i mängdbeskrivningen.  Till exempel totala antal 

don, ljuddämpare och spjäll.  
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Hur stora skillnader brukar det uppstå från de verkliga mängderna? 

Väldigt lite, det handlar egentligen om erfarenhet som kalkylator.  

Vad är det svåraste med att mängda för hand? 

Det är isolering som är svårast att mängda för hand p.g.a. att alla ställen inte är likadant 

isolerade. Ibland isoleras vissa ställen med I60, 130 och ibland även med 115mm. Dessa 

skillnader beror på olika brandklasser och kondens isoleringar. När isoleringen mängdas så 

måste man mängda det mycket noggrant och samtidigt ta reda på olika beteckningar som 

beskriver vad det är för isolering.  

 

Bill Of Materials (BOM) eller manuella mängdavtagningar?  

BOM är inte konkurrenskraftig som ger samma förutsättningar för att lämna ett pris. T.ex. 

om tre entreprenörer får en Bill Of Material lista på ventilationer/installationer för att kunna 

sätta pris på, kan ingen av dem räkna fel. Detta för att alla har samma mängdlista, samma 

förutsättningar. Däremot, när det sker manuella mängdavtagningar så kan det ske små fel 

som t.ex. att man missar någon komponent eller räknar fel längd på en kanal. Detta leder till 

att man kan få olika pris av olika entreprenör beroende på hur de har utfört mängdningen.  

 

Hur mycket tid tror du att man kan spara om man utför mängdavtagningar på de olika 

BIM-verktygen kontra för hand? 

Detta beror på hur stora projekt det är, men det är ganska stora skillnader när man mängdar 

via datorprogram och för hand. Man sparar enorma tider och kostnader när man mängdar 

på BOM eller Revit. Fördelen med BOM och Revit är att alla har samma förutsättningar och 

man får exakt pris vad ett bygge kan kosta. Men när det gäller pappersritningar så måste 

alltid någon sitta och kalkylera och då kan det finnas en mänsklig faktor som påverka 

mängderna. 

Ungefär hur lång tid tar det att mängda för hand? Och hur många personer utför detta? 

Det beror fortfarande på hur stort projektet är. Om vi säger såhär, det projekt jag engång 

höll på med var cirka 1000 kvadratmeter, ombyggnation på ett äldreboende. Det tog cirka 

tre dagar att mängda kanaler och då var det bara jag som mängdade. Det tog alltså 24 

arbetstimmar att mängda 1000 kvadratmeter ombyggnation. Dock är det viktigt att alla 

kanaler är textade rätt så att man vet var storlekarna ändras på kanaler, på pappersritningar. 

Med t.ex. Bill Of Material tar det någon minut att mängda det jag gjorde på tre arbetsdagar.  
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Om man har en kanal på fem meter med ljuddämpare och spjäll på, räknar man det som 

fem meter kanal? 

Nej man räknar kanalens längd fram till första komponenten och fortsätter sedan att räkna 

kanalens längd efter sista komponenten. Alltså om längde till första komponenten är en 

meter och efter sista komponenten är en meter så blir den totala längden på kanalen två 

meter och inte fem meter. 

Men på MagiCAD och Revit får man med alla längder, även eventuella längder mellan 

komponenterna som man annars inte räknar med i handberäkningen. 

 

Om man endast ska mängda kanal på ett plan, vart går gränsen då för höjden på kanalen? 

Egentligen så räknar man kanalerna från golv till golv.  Men det är inte kanalerna som kostar 

pengar. Det är komponenter som är dyra t.ex. spjäll och ljuddämpare. 
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Bilaga II – Mängdlista för Projekt X från MagiCAD 

MagiCAD (BOM) 
Typ Beteckning Dimension Längd Antal 

     

Extract air terminals FD01 100  5 

Extract air terminals FD01 125  6 

     

Flow dampers FD1 400x800-400x800  1 

Flow dampers SP01 600x300-600x300  11 

Flow dampers SP01 800x400-800x400  7 

     

Insulation   20050 13 

     

Other duct components MSP01 600x300-600x300  11 

Other duct components MSP01 800x400-800x400  8 

     

Rectangular ducts  600x400 9003,06 3 

Rectangular ducts Rekt 400x800 1218,5 1 

Rectangular ducts Rekt 800x300 45225,23 3 

Rectangular ducts  600x300 40797,92 14 

Rectangular ducts  800x400 18507,6 5 

Rectangular ducts Rekt 600x300 205769,7 105 

Rectangular ducts Rekt 800x600 670 3 

Rectangular ducts Rekt 1200x1000 20050 7 

Rectangular ducts Rekt 800x400 119669,6 60 

     

Round ducts  315 40263,18 5 

Round ducts Safe 315 30663,24 8 

Round ducts  125 603,08 2 

Round ducts  400 23001,24 3 

Round ducts Safe 200 6250 5 

Round ducts Safe 160 11640,46 9 

Round ducts Safe 125 7962,97 35 

     

Silencers LD03 600x300-600x300  15 

Silencers LD02 800x400-800x400  11 
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Bilaga III – Mängdlista för Projekt X från Revit MEP 

 REVIT (Schedule/Quantities) 

 

  Typ Beteckning  Storlek [mm] 
Antal 
[st] 

Längd 
[mm] 

Frånluftsdon EXCa--F-0001: EXCa 9342 FD01 125 6   

Frånluftsdon EXCa--F-0001: EXCa 9341 FD01 100 5   

Tilluftsdon IQCA-060-10-10-10-10-10 KB01 125 6   

            

Spjäll       19   

Ljuddämpare     
600x300-
600x300 15   

Ljuddämpare     
800x400-
800x400 11   

            

Rektangulär kanal   Rekt 600x300   246567,32 

Rektangulär kanal   Rekt 600x400   9003 

Rektangulär kanal   Rekt 800x300   45225,03 

Rektangulär kanal   Rekt 800x400   138176,9 

            

Cirkulär kanal   Safe 125   8566,01 

Cirkulär kanal   Safe 160   11639,01 

Cirkulär kanal   Safe 200   6249,24 

Cirkulär kanal   Safe 315   70926,38 

Cirkulär kanal   Safe 400   23001,21 
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Bilaga IV – Mängdlista för Projekt Y från MagiCAD 

MagiCAD (BOM)  
Typ Beteckning Dimension Längd Antal 

     

Extract air terminals FD123 500  1 

Extract air terminals FN-F-5LS-10PA-75 75  27 

Extract air terminals FD123 800  1 

Extract air terminals FN-F-100LS-10PA-315 315  4 

Extract air terminals FD141 200  17 

Extract air terminals FN-F-200LS-10PA-315 315  1 

Extract air terminals FD141 100  15 

Extract air terminals FN-F-27LS-10PA-100 100  2 

Extract air terminals FN-F-180LS-30PA-250 250  1 

Extract air terminals FN-F-15LS-10PA-100 100  1 

Extract air terminals FD127 500x200  1 

Extract air terminals FD141 125  11 

Extract air terminals FN-F-18LS-30PA-75 75  4 

Extract air terminals FN-F-18LS-60PA-75 75  2 

Extract air terminals FD141 160  36 

Extract air terminals FN-F-140LS-30PA-200 200  1 

Extract air terminals FD123 315  14 

    139 

     

Flow dampers SP101 250-250  4 

Flow dampers SP110 100-100  13 

Flow dampers SP110 200-200  4 

Flow dampers SP101 200-200  1 

Flow dampers SP101 400-400  1 

Flow dampers SP101 315-315  5 

Flow dampers SP110 125-125  2 

Flow dampers SP110 315-315  10 

Flow dampers SP110 160-160  3 

Flow dampers SP110 250-250  7 

Flow dampers SP110 80-80  21 

Flow dampers SP110 400-400  2 

    73 

     

Insulation   1201910,47 1366 

     

     

Rectangular ducts 1 1000x1000 78670,26 10 

Rectangular ducts 1 1200x500 6103,87 5 

Rectangular ducts 1 1200x800 32620,1 2 

Rectangular ducts 1 1200x600 14515 4 

Rectangular ducts 1 500x800 4318 2 

Rectangular ducts 1 800x500 61731,39 19 

Rectangular ducts 1 500x400 31049,08 2 
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Rectangular ducts 1 1400x800 6134,42 2 

Rectangular ducts 1 500x200 561 1 

Rectangular ducts 1 500x500 36731,44 7 

Rectangular ducts 1 800x400 1636,96 1 

Rectangular ducts 1 400x800 1625 1 

Rectangular ducts 1 1600x1600 975,9 2 

Rectangular ducts 1 1400x700 20254,55 2 

Rectangular ducts 1 1500x1300 1810 1 

Rectangular ducts 1 600x700 3295 2 

Rectangular ducts 1 1300x1500 1435 1 

Rectangular ducts 1 600x500 73686,75 7 

Rectangular ducts 1 600x600 303,02 2 

Rectangular ducts 1 1000x600 12523 3 

Rectangular ducts 1 700x700 250 2 

Rectangular ducts Lindab LKR 500x500 16236,12 4 

Rectangular ducts 1 1000x500 13608,63 6 

Rectangular ducts 1 1500x600 5360,77 2 

Rectangular ducts 1 700x400 6183,13 2 

Rectangular ducts 2 2000x1800 30180 1 

Rectangular ducts 1 2400x1400 12326,63 1 

Rectangular ducts 1 400x150 2290,33 2 

Rectangular ducts 1 400x300 30547,04 2 

Rectangular ducts 1 150x500 250 1 

Rectangular ducts 1 500x150 19550,34 11 

Rectangular ducts 1 1400x2400 1411,51 1 

Rectangular ducts 1 800x1200 32733,56 2 

Rectangular ducts 1 800x800 9692,59 7 

Rectangular ducts 2 1400x2400 24906,81 5 

     

     

Round ducts 1 110 1520,15 1 

Round ducts 3 400 42254,8 5 

Round ducts 1 125 126614,12 133 

Round ducts 1 315 403979,79 247 

Round ducts 1 160 147241,36 179 

Round ducts 1 630 52388,58 31 

Round ducts 1 400 173390,86 65 

Round ducts 1 100 166055,15 183 

Round ducts 1 200 207380,85 172 

Round ducts 1 500 393905,85 136 

Round ducts 1 800 10663,19 4 

Round ducts 1 80 61470,25 82 

Round ducts 1 250 324905,97 197 

     

     

Silencers LD110 250-250  3 

Silencers LD110 400-400  2 

Silencers LD110 100-100  3 
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Silencers LD110 200-200  3 

Silencers LD111 250-250  1 

Silencers LD111 160-160  1 

Silencers LD110 315-315  9 

    22 

     

Supply air terminals TD140 125  11 

Supply air terminals TD140 315  4 

Supply air terminals FN-T-110LS-70PA-200 200  1 

Supply air terminals TD162 315  1 

Supply air terminals TD162 400  2 

Supply air terminals TD161 400x800  1 

Supply air terminals TD162 250  1 

Supply air terminals TD182 160  1 

Supply air terminals TD162 200  1 

Supply air terminals TD141 100  4 

Supply air terminals TD182 100  9 

Supply air terminals TD141 200  5 

Supply air terminals TD141 125  14 

Supply air terminals TD140 160  5 

Supply air terminals TD141 160  18 

Supply air terminals TD140 100  15 

Supply air terminals TD160 500x150  5 

Supply air terminals TD160 400x150  1 

Supply air terminals TD140 200  20 

    119 
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Bilaga V – Mängdlista för Projekt Y från Revit MEP 

REVIT (Schedule/Quantities)  
Don 

          

Betecknig Typ 
System 
Namn 

Storlek 
[mm] 

Antal 
[st] 

AD123 EKO-NR-1-3-0001: EKO-NR-250 A1 250 1 

          

FD122 BRTR-0003: BRTR-400-800-1-1-0 CA0141-F 400x800 1 

          

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-160-1-0 LB0135-F 160 1 

          

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-200-1-0 LB0135-F 200 3 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-200-1-0 LB0114-F 200 1 

        4 

          

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-315-1-0 BF1104-F 315 3 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-315-1-0 BF108-F 315 6 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-315-1-0 BF1106-F 315 4 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-315-1-0 CA0141-F 315 1 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-315-1-0 LB0126-F 315 1 

        15 

          

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-500-1-0 LB0126-F 500 1 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-500-1-0 F1 500 2 

        3 

          

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-800-1-0 BF1103-F 800 1 

FD123 BRTO-1-0003: BRTO-1-800-1-0 BF1107-F 800 1 

        2 

          

FD127 GRLc-0001: GRLc 3269 BF108-F 500x200 1 

          

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9341 LB0135-F 100 5 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9341 LB0126-F 100 10 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9341 LB0114-F 100 14 

        29 

          

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9342 LB0135-F 125 3 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9342 LB0126-F 125 7 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9342 LB0114-F 125 28 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9342 LB0135-F 125 1 

        39 
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FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9265 LB0135-F 160 21 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9265 LB0126-F 160 10 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9265 LB0114-F 160 3 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9265 CA0112-F 160 5 

        39 

          

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 LB0135-F 200 12 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 LB0126-F 200 1 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 LB0114-F 200 8 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 LB0115-F 200 4 

FD141 EXCa--F-0001: EXCa 9266 F1 200 4 

        29 

          

FN-F-5LS-10PA-75 FN-F-5LS-10PA-75-0001: FN-F-5LS-10PA-75- LB0135-F 75 27 

FN-F-5LS-10PA-75 FN-F-5LS-10PA-75-0001: FN-F-5LS-10PA-75- LB1041-1044-F 75 1 

FN-F-5LS-10PA-75 FN-F-5LS-10PA-75-0001: FN-F-5LS-10PA-75- LB0114-F 75 1 

        29 

          
FN-F-15LS-10PA-
100 FN-F-15LS-10PA-100-0001: FN-F-15LS-10PA-100- LB0135-F 100 1 
FN-F-15LS-10PA-
100 FN-F-15LS-10PA-100-0001: FN-F-15LS-10PA-100- LB0114-F 100 7 

        8 

          

FN-F-18LS-30PA-75 FN-F-18LS-30PA-75-0001: FN-F-18LS-30PA-75- LB0126-F 75 6 

FN-F-18LS-30PA-75 FN-F-18LS-30PA-75-0001: FN-F-18LS-30PA-75- LB1041-1044-F 75 1 

        7 

          
FN-F-27LS-10PA-
100 FN-F-27LS-10PA-100-0001: FN-F-27LS-10PA-100- LB0135-F 100 1 
FN-F-27LS-10PA-
100 FN-F-27LS-10PA-100-0001: FN-F-27LS-10PA-100- LB0126-F 100 1 
FN-F-27LS-10PA-
100 FN-F-27LS-10PA-100-0001: FN-F-27LS-10PA-100- LB0114-F 100 9 

        11 

          
FN-F-100LS-10PA-
315 

FN-F-100LS-10PA-315-0001: FN-F-100LS-10PA-
315- LB0135-F 315 4 

          

          
FN-F-110LS-70PA-
200 

FN-F-110LS-70PA-200-0001: FN-F-110LS-70PA-
200- LB0114-F 200 1 

          
FN-F-110LS-90PA-
160 

FN-F-110LS-90PA-160-0001: FN-F-110LS-90PA-
160- LB1041-1044-F 160 1 

          
FN-F-140LS-30PA-
200 

FN-F-140LS-30PA-200-0001: FN-F-140LS-30PA-
200- LB0126-F 200 1 
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FN-F-180LS-30PA-
250 

FN-F-180LS-30PA-250-0002: FN-F-180LS-30PA-
250- LB0135-F 250 1 

FN-F-180LS-30PA-
250 

FN-F-180LS-30PA-250-0002: FN-F-180LS-30PA-
250- LB1041-1044-F 250 1 

FN-F-180LS-30PA-
250 

FN-F-180LS-30PA-250-0002: FN-F-180LS-30PA-
250- F1 250 1 

        3 

          
FN-F-200LS-10PA-
315 

FN-F-200LS-10PA-315-0001: FN-F-200LS-10PA-
315- LB0135-F 315 1 

          
FN-T-110LS-70PA-
200 

FN-T-110LS-70PA-200-0001: FN-T-110LS-70PA-
200- LB0114-T 200 1 

          

TD140 EAGLE-Cb+ALSd--4V-0001: EAGLE Cb 9753 LB0135-T 100 1 

TD140 EAGLE-Cb+ALSd--4V-0001: EAGLE Cb 9753 LB0114-T 100 13 

TD140 EAGLE-Cb+ALSd--4V-0001: EAGLE Cb 9753 LB0135-T 100 1 

        15 

          

TD140 EAGLE-Cb+ALSd--4V-0001: EAGLE Cb 9736 LB0135-T 125 11 

          

TD140 EAGLE-Cb+ALSd--4V-0001: EAGLE Cb 9773 LB0135-T 160 2 

TD140 EAGLE-Cb+ALSd--4V-0001: EAGLE Cb 9773 LB0126-T 160 2 

TD140 EAGLE-Cb+ALSd--4V-0001: EAGLE Cb 9773 LB0114-T 160 1 

        5 

          

TD140 EAGLE-Cb+ALSd--4V-0001: EAGLE Cb 9793 LB0135-T 200 20 

          

TD140 EAGLE-Cb+ALSd--4V-0001: EAGLE Cb 11058 LB0114-T 315 4 

          

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11382 LB0126-T 100 1 

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11382 LB0114-T 100 3 

        4 

          

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11385 LB0135-T 125 1 

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11385 LB0126-T 125 11 

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11385 LB0114-T 125 2 

        14 

          

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11390 LB0135-T 160 2 

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11390 LB0126-T 160 6 

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11390 LB0114-T 160 6 

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11390 CA0112-T 160 4 

        18 

          

TD141 EAGLE-Fd--RO-0001: EAGLE Fd 11393 LB0126-T 200 5 

          

TD142 LPAa+ALSd--RO-0001: LPAa 8800 LB0137-T 250 4 
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TD143 EAGLE-Wb+ALVd-B-1V-0001: EAGLE Wb 10493 LB0115-T 200 6 

          

TD160 GTHc--1V-0001: GTHc 3196 LB0125-T 400x150 1 

          

TD160 GTHc--1V-0001: GTHc 3220 LB0125-T 500x150 5 

          

TD161 BRTR-0002: BRTR-400-800-1-1-0 CA0141-T 400x800 1 

          

TD161 BRTR-0002: BRTR-1300-800-1-1-0 LB0146-T 1300x800 1 

          

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-160-1-0 LB0131-0134-T 160 1 

          

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-200-1-0 T1 200 2 

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-200-1-0 LB0114-T 200 1 

        3 

          

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-250-1-0 LB0126-T 250 1 

          

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-315-1-0 CA0141-T 315 1 

          

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-400-1-0 LB0126-T 400 2 

TD162 BRTO-1-0002: BRTO-1-400-1-0 T1 400 2 

        4 

          

TD181 Balance-S-0001: BALANCE-S-160 LB0141-0144-T 160 3 

          

TD182 STI-0001: STI-100 LB0135-T 100 1 

TD182 STI-0001: STI-100 LB0126-T 100 2 

TD182 STI-0001: STI-100 LB0114-T 100 6 

        9 

          

TD182 STI-0001: STI-160 LB0114-T 160 1 

          

ÖD102 BRTO-1-0004: BRTO-1-100-1-0 Ö1 100 2 

          

ÖD111 RGVb-0001: RGVb 5582 Undefined 300x50 20 

 

 

 


