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Abstract 
This Degree project summarizes how it is to work in the CAD program Revit Architecture. 

This was done because AQ Arkitekter in Eskilstuna is interested in how Revit works. 

Especially compared to AutoCad which is the software they are using today. Will their work 

become more efficient with the new software? 

 

The starting point was to find out how it is to work with Revit when you only used AutoCAD 

Architecture before. The purpose with this Degree project was to investigate whether it was 

possible to provide all the drawings required in a construction project that AQ Arkitekter 

normally produce in AutoCAD. 

 

Most of the study was done on my own with some help of outside contacts. Drawings from an 

already completed construction projects were produced in Revit to really see if it was possible 

to obtain the required drawings. The final results were a summary of the Revit features and 

how to generate drawings. The two programs were compared to see the disadvantages and 

advantages of the programs. In the end, the Degree project did become a complete report, 

which gives an overview of Revit and its functions. 
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Förord 
Detta examensarbete gjordes vårterminen 2010 inom akademin för hållbar samhälls- och 

teknikutveckling, på Mälardalens högskola.  Arbetet omfattar 15 Högskolepoäng och är inom 

området byggteknik. 

 

Detta examensarbete har varit väldigt lärorikt och roligt. Att lära sig ett nytt program men 

även att få en inblick i arbetslivet och hur det kan vara att jobba på en arkitektfirma. 

Jag vill också tacka alla som har hjälp mig med arbetet under tidens gång som har gjort mitt 

arbete möjligt. Speciellt vill jag tacka Claes-Göran Åsbrink på AQ arkitekter som tog emot 

mig och lät mig utföra mitt examensarbete tillsammans med dem . Vill också tacka Jesper 

Erlingson som under arbetsgång har hjälpt mig att utforma mitt arbete och kommit med 

synpunkter, och bra förslag, och även varit mitt bollplank att bolla idéer med. Till sist vill jag 

även tacka Eric Wigren på Cadspecialisten som har varit till stort stöd då jag körde fast eller 

behövde hjälp med programfrågor.  

 

Ett stort tack till alla. 

 

Jimmie Erlingson 

 

  



 

 

 

Sammanfattning 
Detta examensarbete sammanfattar hur det är att arbeta i cad programmet Revit Architecture. 

Arbetet gjordes åt AQ Arkitekter i Eskilstuna då de är intresserade av hur Revit fungerar. 

Speciellt i jämförelse med Autocad som är programmet de använder idag. Skulle deras arbete 

bli mer effektivt med ett nytt program? 

I det stora hela så gick examensarbetet ut på att ta reda på hur arbetet blir i Revit när man 

innan endast använt sig av Autocad Architecture. Meningen men examensarbete var att 

undersöka om det var möjligt att få fram alla de ritningar som krävs i ett byggprojekt som AQ 

arkitekter vanligtvis tar fram i Autocad.   

Den mesta av undersökningen har gjort på egen hand med viss hjälp av utomstående 

kontakter. Ritningar från ett redan färdigt byggprojekt togs fram i Revit för att verkligen se 

om det var möjligt att få fram de ritningar som krävs. Slutresultaten blev en sammanfattning 

av Revits funktioner och hur man tar fram ritningar, även information om programmets 

uppbyggnad togs fram. Bland funktionerna så drogs paralleller till Autocad där de var möjligt. 

Programmens skillnader jämförs för att få fram olika nackdelar och fördelar med 

programmen.  I slutändan blev examensarbetet en innehållsrik rapport där man snabbt får en 

översikt över Revit och dess funktioner. Sammanfattningsvis kan jag säga att Revit är ett bra 

program som kommer att utvecklas med åren, då det finns saker som kan förbättras. Men är 

redan idag ett bra verktyg att använda sig av vid framtagning av ritningar.         

 

Keywords: ritningar, 3D modell, familjer, komponenter, Revit, Autocad,   



 

 

Beteckningar, definitioner eller ordförklaringar 
Revit Architecture 2010 kommer oftast benämnas enbart som Revit. 

Autocad Architecture 2008 kommer oftast benämnas enbart som Autocad.  

Hatch = vilket mönster en yta ska ha. 

Familj = komponenter som modeller byggs upp av. 
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1. Inledning  

I detta avsnitt kommer en genomgång av varför detta examensarbete bestämdes för att utföras och 

också vilken metod som används.  

1.1. Bakgrund 

I många år har man använt sig av traditionella CAD program för 2D ritningar. Ritningarna blir platta 

och består i huvudsak av informationslösa linjer. Samma byggnad måste ritas flera gånger för att få de 

olika vyerna som behövs för att beskriva byggnaden. På senare tid har man sett behovet av något nytt 

och modernt. Därför har det tagits fram ett antal nya CAD program där man istället för att få ut en 

platt ritning, så får man ut en modell i 3D. Modellen innehåller all nödvändig information om 

byggnaden och man får snabbt fram de olika ritningarna så som plan- och uppställningsritningar. 

 

1.2. Problemformulering 

Kan man utan allt för stora problem börja arbeta med Revit Architecture, när man tidigare endast 

använt sig av Autocad? Vilka är för- och nackdelarna? Går det att få ut all information som önskas? 

Innebär Revit någon besparing i tid under projekteringsskedet? Blir arbetet smidigare än tidigare? 

 

1.3. Syfte 

Syftet med examensarbetet är att åt AQ Arkitekter i Eskilstuna undersöka programvaran Revit 

Architecture 2010. Företaget anser som många andra att detta är framtiden. Men frågan de ställer sig 

är om framtiden redan är här. Därför vill de veta mer om programmet, hur det fungerar och om det 

skulle vara fördelaktigt för dem att använda sig av det istället för Autocad.  

 

1.4. Mål 

Målet är att min utvärdering av Revit ska vara så pass bra och informativ att AQ Arkitekter får en 

helhets bild av Revit, och att det ska underlätta valet av ett framtida programbyte.  
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1.5. Avgränsning 

Det som ingår i mitt examensarbete är att inom given tidsram utvärdera Revit med hänsyn till Autocad 

och sedan sammanfatta det i min rapport. I utvärderingen ingår det att undersöka om alla funktioner 

som AQ Arkitekter behöver i sitt dagliga arbete med ritningar finns att tillgå i Revit.  

Endast de ritningstekniska funktionerna kommer att beaktas trots att Revit har fler funktioner 

(byggnadsinformationsmodeller, BIM). 

Jämförelsen mellan Revit och Autocad kommer att göras på den nivån som AQ Arkitekter använder 

funktionerna i Autocad. Det vill säga att många av funktionerna som finns i Autocad kommer inte att 

nämnas då AQ arkitekter helt enkelt använder sig av dessa. T.ex. så bygger de inte upp 3D modeller i 

Autocad, trots att det finns funktioner för det, utan de använder främst bara 2D funktioner. 

 

1.6. Metod 

För att utvärdera programmet så kommer jag att arbeta utifrån ett projekt som AQ Arkitekter redan 

genomfört. Jag ska ta fram de handlingar som redan arbetats fram, fast då i Revit istället för Autocad. 

Detta för att se om man kan få fram alla handlingar som behövs för att kunna genomföra ett projekt av 

större skala. Jag kommer även att arbeta en del i Autocad för att jämföra de olika arbetssätten. Denna 

metod används för att på snabbaste sätt få en genomgång av alla de funktionera som kommer att 

krävas av Revit och snabbt få en överblick hur programmet är uppbyggt.  
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2. Litteraturstudie 
Litteraturstudien består av information om Revit och dess funktioner. Så mycket information som 

möjligt samlas för att få en bra överblick över Revits möjligheter. Även information som kan vara 

nyttig för att lösa problem som jag själv inte kan lösa kommer att användas. 

De informationskällor som kommer att användas är bland annat information från återförsäljare så som 

Jeppsson Cad Center och Cadspecialisten. Även information tas direkt från tillverkarna av Revit, 

vilket är Autodesk, där det både finns information i form av text och broschyrer. Även en konsult på 

Cadspecialisten vid namn Eric Wigren kommer att användas som informationskälla. Dessa källor 

används då de anses pålitliga och informativa och för att jag vill ha en fast bas vad programmet klarar 

av som jag sedan kan arbeta vidare på. 
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3. Resultat 

Under kommande avsnitt kommer mitt resultat av min egen utvärdering av Revit, och kommer 

innehålla information om Revits grunder. Texten är inte på något sätt till för att läsaren ska lära sig 

Revit, utan att mer förstå uppbyggnaden och hur man arbetar när man använder sig av Revit. Delar 

som tas upp är bland annat Revits programuppbyggnad, hur man ritar de olika byggnadsdelarna och 

hur man tar fram de olika nödvändiga ritningarna i projekteringsskedet.  

  

3.1. Vad är Revit? 

Revit är ett program framtaget förr att rita upp 3D modeller, och speciellt för att arbete med 

byggnadsinformationsmodeller (BIM).  Till skillnad från Autocad där man i huvudsak bara ritar upp 

platta 2D ritningar så får man i Revit byggnaden i tre dimensioner. Den stora skillnaden mellan de två 

programmen är att i Autocad så måste man rita upp alla de olika ritningarna en i taget. Medans man i 

Revit kan välja vilken vy man vill se byggnaden i och får då ut en ritning på just den vyn. Förändrar 

man något i den ena ritningen så återspeglas det automatiskt i alla andra ritningar. Vilket det inte gör i 

Autocad, där måste man göra samma ändring i alla ritningar som påverkas. I Revit arbetar man inte 

med linjer som man gör i Autocad utan man lägger ihop flera olika komponenter (familjer) för att 

tillsammans skapa en helhet. I Revit får man fram 3D modeller, Cad ritningar och visualiseringar utan 

att egentligen behöva rita samma sak flera gånger. 

 

3.2. Revit programstruktur och innehåll  

Det första man gör när man startar Revit är att välja om man vill skapa ett nytt projekt eller en ny 

familj (family) 

För att börja rita så måste man först skapa ett nytt projekt, det första som behövs väljas är vilken 

mallfil som man vill använda, själv använde jag en svensk mallfil. Det mallarna gör är anpassar 

enheter och diverse inställningar så att det stämmer överens med t.ex. svensk standard. Den översätter 

även vissa funktioner och gör ett par inställningar för att man lättare ska kunna börja själva arbetet.  

Som det nämndes tidigare så ritar man inte med linjer i Revit utan man bygger sin byggnad med 

komponenter och familjer t.ex. väggar, fönster, dörrar och tak. En familj hör inte till någon specifik 

ritning utan ligger sparad separat. Familjerna är komponenter som är framtagna för att kunna och 

användas i vilket projekt som helts, dessa laddar man sedan in i sitt projekt för att användas. Alla 

familjer är uppbyggda i ett separat verktyg som är anpassa till att bara bygga upp dessa. För att välja 

vad man vill rita väljer man det enkelt från menyraden enligt figur 1. 
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Fig.1 Menyrad build 

Om man vill rita en vägg väljer man Wall, vill man sedan sätta dit ett fönster så väljer man Window 

etc.  

Själva familjerna i sig innehåller information om just den byggdelen. T.ex. om man väljer en vägg så 

kan man välja vad den ska innehålla för material, färg, dimensioner m.m. Dessa är helt redigeringsbara 

för att man ska kunna få just den typen som man vill ha. Dem innehåller även data, så kallade 

parametrar, som gör att det enkelt går att ändra utseende, dimensioner och material m.m. i familjerna. 

Ju fler parametrar man väljer att ha i sin familj desto lättare och smidigare blir det att ändra familjen 

från fall till fall. Man kan även skapa egna familjer, då genom att redigera nuvarande familjer, eller att 

göra dem från början, vilken är mycket mer komplicerat. 

Revit använder sig också av olika plan nivåer så kallade Floor plans (figur 2). Dessa används för att 

bestämma på vilka olika höjder olika våningsplan ska börja och sluta. Man kan även använda sig av 

dessa för att bestämma höjden på t.ex. väggar. Om man ställer in att en vägg ska gå upp till plan 2 så 

blir väggen så hög. Sedan om man ändrar plan nivåerna så följer den väggen med. Dessa planer kan 

man lätt ändra mått och namn på så att det stämmer med sitt projekt man jobbar med.  

  

 

 

 

 

Fig.2 Floor Plans    
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3.3. Komponentbibliotek, familjer och tilläggsprogram 

Till Revit får man med en del redan färdiga familjer som man kan ladda in programmet så som väggar 

fönster, inredning m.m. Dock så är inte utbudet så stort, vilket leder till att man måste tillverka en hel 

del egna, vilket kan vara väldigt tidskrävande, speciellt om det är mer avancerade saker. Dock så finns 

det en del bra familjer som man kan redigera så de blir som man vill. 

Själv när jag arbetade med Revit ansåg jag att det utbudet av familjer som finns från början är väldigt 

klent och ett större bibliotek är nödvändigt. Dock så skapar ofta företag ett eget stort bibliotek 

efterhand när projekt utförs, då de själva tillverkar nya efter behov. Men från början kan det vara bra 

att ha ett tillägg så man har en bra bas med familjer. 

Det finns en del olika tilläggsprogram eller tjänster som man ha som tillägg till Revit. Ett av dem är 

CS Revit Tools. I CS Tools så ingår bland annat en stor mängd färdiga familjer som man kan använda 

sig av. Enligt Erik Wigren på Cadspecialisten så innehåller CS Tools cirka 750 olika familjer där 

bland kategorierna: Bad/WC, armaturer, dörrar, fönster, fordon, människor, växter, fönster, hiss, fast- 

& lös inredning, kök, pelare, takkomponenter, tvätt, 2D-komponenter, littera, ritblanketter m.m.  

Erik tycker även att det nödvändigt att ett flertal men nödvändigtvis inte alla på ett företag har 

kunskapen att tillverka och redigera familjer för det kommer alltid att behövas. För att underlätta så är 

det viktigt att familjerna byggs upp på rätt sätt med många parametrar som möjligt. Detta gör att en 

och samma familj kan fungera till många projekt. Smart är också att inte skapa dem från grunden utan 

ta en kopia på en familj med nästan rätt utseende och ändra på den, då går det fort att göra dem.  

Till exempel om man har ett rektangulärt fönster. Då kan man i familjen ha ”Yes/No” parametrar om 

fönstret ska visa spröjs eller inte. Spröjsens dimensioner och placering gör man parametriska, det vill 

säga att de går att ändra måtten utan ett behöva rita om dem. Detta innebär att samma fönsterfamilj 

kan ge fönster med olika dimensioner, med spröjs eller ej, olika spröjsplacering och mått. Dessa 

parametrar kan sättas in i de flesta familjer, t.ex. om en dörr ska visa tröskeln och fönster eller inte. 

Eller parametrar som bestämmer öppningsvinkel, drevmån, smygdjup etc.  

( Erik Wigren, Cadspecialisten) 

Sammanfattningsvis kan man säga att hela arbetet med Revit underlättas om man har ett bra 

komponentbibliotek. 
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3.4. Uppritande av de olika byggnadsdelarna 

Under kommande rubriker ingår förklaringar och problem vid uppritande av de olika 

byggnadsdelarna. 

3.4.1. Väggar 

Vid uppritande av en vägg så väljer man Wall kommandot. Här ska man först bestämma sig för vilken 

typ av vägg man ska ha. Om det inte finns någon färdig vägg så måste man tillverka den, genom att 

ändra beståndsdelarna och dimensioner. Då väggen jag skulle använda mig av inte fanns så var jag 

tvungen att tillverka en ny. Detta är inte speciellt svårt utan man väljer bara de material man vill ha. 

Och om ett material som man vill ha inte finns så kan man även tillverka egna sådana. Materialen kan 

man välja hur de ska se ut från de olika vyerna och vilket hatch mönster och färg de ska ha. 

När man är nöjd med sin vägg så går man till den planen (Floor Plan ) som man ska rita upp den på. 

Det finns sedan olika alternativ man kan välja mellan för att bestämma hur man ska rita väggen, så 

kallad Location Line. 

T.ex. om man väljer Wall centerline så kommer väggen centreras över muspekaren(figur 3). 

 

Fig.3 Wall centerline 

Om man istället väljer Finish Face: Exterior så kommer väggens utsida vid muspekaren(figur 4) 

   

Fig.4 Finish Face: Exterior 

Detta var två olika alternativ men finns många fler. Denna inställning är den samma som inställningen 

Justify som finns i Autocad. När man sedan valt de inställningarna som man vill och vilken höjd 

väggen ska ha, så är det bara dra väggarna som man vill ha dem. Mått kommer upp automatiskt och 

väggarna förenas väldigt smidigt när man drar ihop dem. Blir inte måttet rätt, kan man ändra det 

genom att markera väggen. Själva ritandet av väggar fungerar som i Autocad, men det skiljer sig 

mycket på hur smidigt det är att rita. I Revit tänker den mycket själv och linjer som man kan ha nytta 

av kommer upp automatiskt. Medans som i Autocad så måste man markera väggen för att den ska hitta 

liner som ligger parallellt eller vinkelrätt. Även då det fungerar med samma princip att rita väggar i 

Autocad som i Revit så föredrar jag det sistnämnda. På något sätt känns det som att det är lättare att 
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göra rätt än i Autocad. Dock kan detta också vara en vanesak. Men som märks är att Revit är mer 

användarvänligt, då det är lättare att använda av det.  

I början när man är ovan med systemet är det en del man måste tänka på för att det ska bli rätt, t.ex. att 

man vänder väggar åt rätt håll så att fasaden inte blir inåt istället för utåt. Samma problem kan 

uppkomma i Autocad om man senare ska rita en modell. Men är man en van Autocad användare så 

ska det inte vara några problem att lära sig. Man ska också tänka på att om man skiftar väggens utsida 

med insida är att den gör det längst Loacation Line. Och om man då inte har den satt till Wall 

centerline så blir väggen lite längre eller kortare. 

Men det finns den del saker som skiljer sig från Autocad, så om man är van med det så kan det vara 

lite problematiskt i början. Ett exempel är när man ska ändra måttsättningen, istället för att klicka på 

måtten och ändra det, som i Autocad, så klickar man först på delen man vill ändra sedan på måtten. 

Systemet är bra, men man måste lära sig det först, så man kommer att göra fel ett par gånger innan det 

sitter.  

 

3.4.2. Ytter och undertak 

När yttertaket ska ritas så väljer man Roof kommandot, och det hela ut på att man väljer vilken nivå 

taket ska vara på sedan så ritar man ut takfoten. Det finns flera olika sätt att göra detta på, t.ex. genom 

att rita linjerna eller välja redan befintliga linjer. Där finns även en ruta man kan bocka i eller ur 

beroende på om man vill att det ska vara en lutning på taket eller inte. Den funktionen kallas för 

defines slope. 

 Efter det så ska man välja vilket typ av tak man ska ha, här är principen precis likadan som när man 

väljer väggar. Och om det inte finns något bra alternativ får man helt enkelt göra ett eget enligt samma 

princip. Sedan så kan man ändra egenskaperna för att få det att se ut som man vill ha det, t.ex. ändra 

lutningen och mycket mer. Vanlig kassiska tak är väldigt lätt att ta fram, medans tak med mycket 

oregelbundna former kan ta lite mera tid. Men när man lärt sig hur allt fungerar så går även det 

relativet snabb. När man jobbar med 2D ritningar i Autocad så har man inte detta problem, utan man 

ritar bara upp taket på fasad och sektion ritningarna, och egentligen så blir det aldrig riktigt svårt. Men 

å andra sidan så får man inte heller någon 3D modell i Autocad. Figur 5 visar ett antal olika taktyper 

som man får fram genom att ändra några enkla inställningar.  
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Fig.5 Taktyper 

 

Undertaket (Ceiling) placeras på samma sätt som yttertaket, men här kan man även använda en 

funktion som heter Auto Ceiling som automatiskt känner av ett rum med hjälp av dess väggar, och 

skapar sedan ett undertak i det området. Att rita undertak är inget komplicerat alls och går mycket fort. 

Inte heller detta är något som man ritar in i Autocad, utan det blir senare i sektionsritningar och 

undertaksplanen som man tar fram ett undertak. 

 

3.4.3 Golv 

Golv ritas precis som taket, dvs. man ritar ut vart golvet ska vara och väljer sedan en golvtyp. Alla 

typer av golv ritas med Floor kommandot sedan kan man välja om det är en platta på mark man vill 

ha, eller ett mellanbjälklag etc. Att rita golv är väldigt smidigt och man kan också välja en annan typ 

av golv för att rita dit en kantbalk. Att rita golv gör man inte i Autocad på detta sätt, man kan inte se 

på någon ritning om hela byggnaden har ett golv eller inte, som man kan se i modellen i Revit. Golv 

syns oftast på sektionsritningar och det är här man ritar in dem i Autocad. 
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3.4.4.  Dörrar och fönster   
Dörrar och fönster placerar man enkelt genom att välja den typ man vill ha i menyn. Man kan sedan 

välja vilken vy man vill ha när man placerar dem. Man kan t.ex. både placera de i plan vyn eller direkt 

i 3D modellen. Bröstningshöjden kan man ställa in så att alla fönster hamnar på den höjden man 

strävar efter. När man placerat komponenten så kan man sedan byta plats på den med ett antal pilar 

(figur 6), precis som man kan göra i Autocad. Då kan man enkelt välja åt vilket håll dörren ska öppnas 

och om den ska vara höger eller vänsterhängd, samma princip är det med fönster. Detta är väldigt likt 

sättet man kan placera ut dörrar och fönster i Autocad och inga stora skillnader finns. Ett problem som 

uppstod var att flytta dörrar och fönster i djupled, det vill i säga väggen som komponenten sitter i. För 

att detta ska fungera så måste det finnas en variabel för det i familjen. Denna 

variabel fanns i fönstren som jag använde mig av, vilket gjorde att jag enkelt 

kunde ändra hur långt in i väggen fönstret skulle sitta. Men variabeln fanns 

inte i dörrarna, så här var jag tvungen att lägga in den variabeln själv. Att 

redigera familjer kräver som sagt kunskap, så det tog ett tag för mig. I 

slutändan blev jag inte rikligt nöjd, dock beror det på att min dåvarande 

kunskap inte räckte till.             

      Fig.6 Dörr 

3.4.5. Trappor och ramper 

I Revit ingår det ett verktyg för att automatiskt skapa trappor och ramper. Antingen så ritar man upp 

gånglinjen, sedan så skapar Revit automatiskt en trappa eller ramp efter det och sätter ut eventuella 

trappsteg. Eller så kan man manuellt rita vart trappan ska vara och sätter ut trappstegen själv. Sedan så 

kan man gå in i egenskaperna av trappan och anpassa trappen efter hur man vill ha den t.ex. genom att 

ändra lutningen eller antal trappsteg. Man kan även ändra utseendet genom att välja en annan trapptyp 

från familjerna eller helt enkelt redigera den nuvarande. Att få trappen som man vill kan vara lite 

komplicerat när man är ovan, men efter att tags användande så går det lättare. Att skapa en trapp på 

detta vis tar längre tid än att rita den manuellt, då det är så mycket mer än bara själva linjerna som ska 

stämma, då utseendet osv. ska stämma. Men det får man igen sen när man ska göra en sektion på det 

området för då har man redan trappen färdig. Att rita en modell av trappen som sedan ska kunna 

fungera som detaljritning över trappen är inte möjligt. Då krävs det en del 2D redigering, mer om detta 

i avsnittet detaljritning. Men trapp-modellen fungerar mycket bra till både planritning (figur 7) och 

sektionsritning (figur 8).  
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Fig.7 Trappa planritning  Fig.8 Trappa sektionsritning 

3.4.6. Special komponenter 
Vissa byggdelar är inte helt lätta att rita då det inte finns något färdigt kommando för det. Då finns det 

ett antal olika sätt att få fram de delarna. Ett exempel är lanterninerna som fanns i projektet som jag 

arbetade med. Det första alternativet för att rita dessa var att göra en helt ny familj och special anpassa 

den efter hur lanterninen såg ut. Det andra alternativet är bygga ihop den med hjälp av fönster, väggar 

och tak för att det sedan tillsammans ska skapa lanterninen. Båda dessa alternativ är relativt 

tidskrävande, speciellt om lanterninerna (eller vilken annan special komponent som helst) är 

komplicerad. Det sista alternativet är att helt enkelt bara rita in det i 2D vyerna, dock fungerar detta 

bara om man inte strävar efter en helt korrekt 3D modell. Då jag inte hade tillräcklig tid och kunskap 

om Revit så ritades aldrig något av mer avancerad typ, dock går det mesta att rita i Revit, det gäller 

bara att veta hur man gör.   

 

3.5. Bygghandlingar (arbetsritningar)  
I projekteringsstadiet ska det tas fram ett antal olika ritningar. Två typer av ritningar som tas fram är 

A-ritningar som i huvudsak tas fram av arkitekten och K-ritningar som i huvudsak tas fram av 

konstruktören. A-ritningar består bland annat av sammanställningsritningar, uppställningsritningar 

detaljritningar medans K-ritningar består av måttsatta stomritningar, stomkompletteringsritningar och 

armeringsritningar. Det är A-ritningar som jag har fokuserat mig på.  
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3.5.1 Planritning 

I planritningen är det en hel del information som ska finnas med för att den ska vara användbar. 

Måttsättning är viktigt på ritningar och de placeras ut precis som i Autocad genom ett dimension 

kommando. Måttsättningen kan enkelt släckas om man för tillfället inte vill att den ska synas.   

Diverse symboler som behövs på planritningen som t.ex. pilar och likande ritas med hjälp av ett 

symbol kommando. Här kan man välja mellan olika familjer inom symbol kategorin, desto större 

komponentbibliotek man har ju fler symboler har man att välja på. När man har valt önskvärd symbol 

är det bara att placera ut den på ritningen.  Har man annan text man vill placera ut så är det text 

kommandot man ska välja.  

För att namnge rum så använder man sig av ett så kallat 

taggnings kommando. Detta kommando känner av ett 

rums väggar och skapar automatiskt ett rum. Då får 

man ut arean och kan lätt namnge rummet och skriva 

vilken typ av rum det är. Se figur 9. 

   

    Fig.9 Rumstaggning 

Även fönster (figur 10), dörrar och väggar (figur 11) taggas, vilket gör att littereringen kommer upp 

automatiskt. Detta är väldigt användbart då man aldrig behöver lägga ner tid på att sätta dit littrering 

på byggdelar, vilket kan vara tidskrävande på en större byggnad. 

     

Fig.10 Taggning av fönster   Fig.11 Taggning av innervägg 

Det finns olika typer av planritningar så som översiktsplaner eller en mer komplex plan där alla 

detaljer och text ska finnas med, dessa ritningar har oftast också olika skalor. För att lösa detta i Revit 

så kan man rita en plan ritning med alla detaljer. Sedan kan man göra en dubblett av den, för att sedan 

kunna använda den till en översiktsplan. Då kan man enkelt välja den nya skalan som den ska ha, och 

sedan välja att gömma de detaljer som inte ska synas på den ritningen. Denna funktion kan man 
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använda sig av på alla olika ritningar. Eller så kan man använda sig av en och samma ritning, genom 

att släcka det man inte ska ha sedan när man ska skriva ut ritningen. 

Det finns även ett kommando som heter Revision Cloud och med hjälp av det kan man enkelt rita ut 

revideringsmoln. Detta kommando liknar det som finns i Autocad. 

En möblerad planritning gör man genom att välja de möbler man vill ha genom att importera familjer. 

Sedan placerar man ut dem i planritningen i byggnaden och de syns automatiskt i alla vyer inklusive 

planen (figur 12).  

 

Fig.12 Möblering i plan och i 3D 

Arbetssättet man använder sig av när man ska skapa en planritning i Revit och Autocad är helt olika. I 

Revit så byggs planritningen fram under tiden man jobbar fram 3D modellen och sedan så får man 

komplettera den med text och symboler, medans man i Autocad lägger fokus just på att få fram 

planritningen med all information som ska finnas med. 

 

3.5.2.  Fasadritning 
Har man varit noga med allt när man ritade upp 3D modellen av byggnaden och har valt familjer som 

ser exakt ut som de ska göra, så är det bara att välja bland de färdiga fasadvyerna som finns. Det går 

även att skapa egna om man vill ha andra vinklar än norr, söder, väster och öster. Vill man 

komplettera vyn så kan man använda sig av detaljlinjer som endast syns i den vyn man jobbar i, det 

går även bra att placera text. Då fasadritningen förhållandevis är ganska fattig på detaljer så fungerar 

detta väldigt bra.  

Om man jämför detta med att rita upp en fasadritning i Autocad så använder man sig ofta av 

planritningen för att dra ut en mängd hjälplinjer för att veta vart väggar, dörrar, fönster m.m befinner 

sig. Dessa linjer ska man utnyttja så att allt stämmer överens med planritningen. Efter att alla 

hjälplinjer är dragna så kan man sedan börja skissa upp fasaden.   

Om man har ritat modellen bra från början så är Revits lösning tidbesparande då det kan ta ganska 

lång tid att rita upp alla de fasader som man vill ha med Autocad, medans man i Revit får man alla 

fasader i stort sätt klara när modellen är klar. Se figur 13 för en fasad direkt tagen från modellen.  
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Fig.13 Fasad 

3.5.3  Sektionsritningar 

Sektioner skapas genom att gå in i plan vyn och sedan välja sektion kommandot. Sedan drar man en 

linje där man vill att sektion ska placeras. Då skapas automatiskt en sektion (figur 14) för det området, 

och även sektionspilar (figur 15) skapas på planritningen. Sedan kan man gå till den nyligen skapade 

sektion vyn och där har man ett snitt av byggnaden. Här kan man sedan lägga in önskad måttsättning, 

text och symboler. För att sektionen ska se bra ut så gäller det som vanligt att man har ritat byggnaden 

noggrant och korrekt. 

 

Fig.14 Sektion 

Om man ska rita en sektion i Autocad så måste man ha väldigt bra koll på 

hur byggnaden ser ut och vart väggar och tak går. Även här kan man utgå 

från planritningen, men även från fasadritning om det finns någon 

uppritat över det området. Själva sektionen ritas på samma sätt som 

fasaden dvs. med hjälplinjer. Även vad det gäller sektionsritningar så går 

det fortare att rita dem i Revit än Autocad.   

      

         Fig.15 Sektionspil  
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3.5.4 Detaljritningar 

Att få fram korrekta detaljritningar direkt från 3D modellen är inte möjligt vilket är ganska uppenbart. 

Men med lite redigering så kan man ganska snabbt få fram ordentliga detaljritningar. 

För att rita en detalj börjar man med att göra en sektion över den delen som man ska göra en detalj 

över. Då får man upp ett helt oredigerat snitt (figur 16) över detaljen, som man sedan ska redigera med 

hjälp av detaljlinjer. Detaljlinjer syns bara i just den vyn man jobbar, vilket leder till att resten av 

modellen inte drabbas av några förändringar. Då man redan har ett snitt över detaljen så behöver man 

inte börja om från grunden utan man har redan de flest viktiga linjer. Det som behövs göras är att 

redigera anslutningar, sätta dit eventuella reglar och isolering, och möjligtvis andra detaljer så som 

hängrännor. De funktioner man använder sig av är Detail line, vilket är vanliga linjer. Även en annan 

viktig funktion är Maskin region vilket man använder till för att ta bort linjer ur snittet som man inte 

vill ha kvar. Kommandot Inslutaion använder man sig för att rita in mjukisloering i valfri storlek. Man 

även ladda in detaljkomponenter som kan vara allt ifrån reglar till hårdisolering. Det beror helt på vad 

man har för något i sitt bibliotek. Sedan när man har tagit bort oönskade linjer och ritat dit det nya så 

har man sin färdiga detalj (figur 17). Att behöva jobba med 2D detaljering är oundvikligt då 

programmet omöjligt kan veta hur detaljen ska se ut. Men detta system är mycket bra och det tar inte 

alls lång tid att rita upp de kompletterande linjerna, jämfört med att behöva rita upp hela detaljen som 

man vanligtvis gör. Här har man alla mått färdiga och kan lätt se hur det är tänkt att väggen ska se ut. 

 

 

Fig.16 Oredigerad detalj                   Fig.17 Redigerad detalj 
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3.5.5 . Uppställningsritningar 

Att rita uppställningsritningar (figur 18) kan vara relativt tidskrävande. Men i Revit så går det fort, då 

man utnyttjar de redan befintliga familjerna, istället som i Autocad där man behöver rita upp alla de 

olika uppställningarna. Dock kan man utnyttja även en del redan ritade materialet i Autocad, t.ex. 

fönster från fasadritningar. Funktionen som används i Revit kallas för Legends. Detta är ett separat 

ritningsblad där man infogar de familjerna som man vill ha, så som fönster, dörrar, kök, badrum, 

väggar etc. Sedan kan man välja vilket vy som man vill ha dem i, planvy eller framifrån. Men hjälp av 

detta system så kan man smidigt få fram en snygg uppställning på ganska kort tid När man har placerat 

ut de familjerna som man vill ha dem så kan man sedan mättsätta de och sätta din text. Ett alternativ 

som man kan lämpa sig bättre på t.ex. köksuppställningar är att ta en sektion på det området (om man 

redan har ritat ut köket på planritningen) för att sedan få det exakt som det ser ut. För då ändras 

uppställningen om det sker någon ändring på ritningen. Men som vanligt när det gäller familjer så 

gäller det att man har ritat dem bra. Ibland kan det krävas lite modifikationer då det kanske inte ska se 

precis ut så som det gör i modellen. T.ex. vägguppställningen så kan man behöva rita in lite reglar och 

isolering, men det är inget som tar speciellt lång tid. 

 

 

Fig.18 Exempel på uppställning 
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3.5.6. Undertaksplan 

När man ritar in undertaket som det beskrevs tidigare så skapas det automatiskt en undertaksplan 

(figur 19). Så för att visa undertaket på planen så går man bara in på den skapade undertaksplanen för 

t.ex. plan 1 och då visas alla undertak. Detta är väldigt smidigt och kan vara relativt tidsbesparande om 

man har en stor byggnad, då man jämför med Autocad där man måste rita ut taket manuellt. 

Plattstorleken ändras beroende på vilket typ man valt, och kan även lätt roteras om man vill ha det 

diagonalt.  

I Autocad finns det funktioner för att smidigt rita in undertak kallat undertaks matris. Men om man 

jämför dessa så är det lättare i Revit. I Autocad måste man gå igenom flera steg för att få undertaket att 

se bra ut. Sedan måste man även redigera de lite för att få det att se enhetligt ut. 

 

Fig.19 Undertaksplan 

 

 

 

 

 

 

  



18 

 

3.5.7.  Förteckningar 

I Revit finns det en egen flik för förteckningar som kallas för Schedules/Quantities. I denna flik finns 

beroende på vilken mallfil man använder ett antal olika förteckningar. De förteckningar som är vanliga 

är förteckningar för dörrar, fönster, ritningar, rum och väggar. Tidigare nämndes det att man 

automatiskt kunde tagga t.ex. fönster men också alla andra byggdelar. När något taggas så kommer det 

automatiskt upp i den förteckningen som den tillhör. Förteckningarna innehåller en viss mängd 

information från början, som t.ex. mängdning, litterering och mått. Men man kan lägga till vilken 

information som man vill ha i sin förteckning. Grundinformation som finns i förteckningarna fyll i 

automatiskt då Revit känner av vad familjerna innehåller för sorts parametrar. Om man lägger till egen 

parameter i förteckningarna så finns det två sätt för att sedan fylla i denna information. Antingen så 

fyller man i den manuellt direkt i förteckningen. Eller så skapar man även denna parameter i familjen 

och fyller i informationen där, då infogas denna information även till förteckningen. Så det är viktigt 

att tänka på vilken information man vill ha med i sin familj när man skapar den, så man sedan även får 

med den i förteckningen. Om man har bra familjer så går det väldigt fort att skapa dessa förteckningar 

då det nästan går helt automatiskt. Förteckningen kan sedan kompletteras med text och figurer om så 

önskas. Se figur 20 för exempel på förteckning. 

 

Fig.20 Fönsterförteckning 
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4. Utskrift 
För att skriva ut en ritning i Revit så använder man sig av en egen separat flik som kallas för Sheets. 

Först så väljer man vilken typ av mall man vill använda sig av. Dessa mallar är som vilken familj som 

helst, så antalet mallar man har beror på hur många man har i sitt bibliotek. När man sedan valt en 

mall så skapas en ny tom ritning (figur 21). 

 

Fig.21 Tom ritning 

 

Dessa mallar har en text ruta (figur 22) med en mängd färdig information som man kan fylla i för att 

det ska stämma överens med sitt projekt, denna rutas utseende varierar även i de olika mallarna. Om 

man inte är helt nöjd med mallen som har kan man enkelt redigera den, precis som vilket familj som 

helst. 

 

Fig.22 Textruta 
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För att sedan kunna utnyttja denna ritning så väljer man vilken del av byggnaden man vill ha genom 

att dra den till denna tomma ritningsmall. Detta system fungerar så som i Autocad, dvs. att man ritar 

byggnaden i ett fönster och har ett separat fönster för utskrift. Ritningen kommer att skapas i samma 

skala som den var i innan man drog in den till ritningsmallen. Om det sker någon ändring i själva 

modellen så ändras det också samtidigt i denna ritning som skapats. Det går även att rita och skriva 

text direkt i ritningen. Vilket kan vara bra om man vill göra någon komplettering till t.ex. en 

förteckningsritning.    
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5. Diskussion och slutsatser 
När jag började arbeta med Revit så var jag helt ny med programmet, jag hade ingen kunskap alls och 

hade inte ens sett programmet innan, men jag hade arbetet med andra cad program och där bland 

Autocad. En stor del av frågeställningen var att om man kunde börja arbeta med Revit om man endast 

hade använt sig av Autocad . Av min erfarenhet nu efteråt så kan jag säga att det absolut är möjligt för 

en Autocad användare att använda sig Revit. Trots programmen skiljer sig i program uppbyggnad så är 

dessa båda Cad program, och dessutom gjorda av samma tillverkare. Detta gör att många 

grundfunktioner är samma som t.ex. att zooma och förflytta sig, vilket gör att man inte behöver lära in 

dessa om man redan kan Autocad.  

 

Att man förstår Revits alla funktioner är något som är mycket viktigt, vilket jag upptäckte under tiden 

jag arbetade, då gjorde denna utvärdering utan någon som helst utbildning eller användarmanual. Flera 

gånger fastnade och kom in inte vidare för att jag inte kunde rita det som jag ville, men det kan man 

inte klandra programmet för.  Ett exempel på problem var när jag skulle rita ytterväggarna på min 

projektbyggnad, då taket hade sarger. Jag kommer inte gå in på detaljer, men hade verkligen stora 

problem med att få det rätt. Dock så löste det sig efter många timmars arbete, och sådant får absolut 

inte uppstå i ett verkligt projekt. Så för att undvika detta så måste man kunna programmet man jobbar 

med utan och innan. Till skillnad från Autocad så kan man inte bara dra ett par linjer så är det klar, 

vilket kan ibland vara väldigt frustrerande, när man vet hur lätt det skulle kunna vara om man istället 

använde sig av Autocad. Men problem som detta tror jag enbart uppstår då man är nybörjare med 

Revit. 

 

Den stora fördelen jag ser med Revit är att man får många ritningar ”gratis”, det vill säga att man får 

ut dem genom att rita 3D modellen av byggnaden. Dock så gäller det att man är väldigt noga, för om 

man ritar fel så kan det vara ganska jobbigt att ändra det då många saker beror av varandra. En smart 

funktion är att man kan låsa måttsättningar och liknande . Sen om man gör en ändring som beror på en 

annan så varnar Revit, och då kan man välja om man vill fortsätta med det man gör eller ångra. Ibland 

om man ignorerar dessa varningar så kanske man plötsligt har andra mått på sina väggar, vilket jag 

råkade ut för.  

 

Som det nämnts tidigare så bygger man upp det mesta i Revit med familjer, och det är där 

möjligheterna finns, men samtidigt där begränsningarna finns. Hur snabbt det går att arbeta, och hur 

bra det blir, beror till stor del hur många och väl utformade familjer man har, och hur bra man själv är 

på att redigera dem och anpassa de efter sina egna behov. Om man kan Revit funktioner bra så känns 

det ända som skulle kunna dra ut på tiden om man jämför med Autocad är om det är något väldigt 

komplicerat som man ska rita, som omfattar användande av många olika familjer. Men då kanske man 

ska överväga att rita just den delen i 2D om man inte är ute efter en komplett 3D modell. Så att 
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använda Revit istället för Autocad tror jag skulle vara tidsbesparande, dock efter en tids 

inlärningsperiod. För i början tror jag inte att det går fortare med Revit, men så är det med det mest 

som är nytt.  

 

Vad det gäller ritningarna så anser jag att det går att ta fram alla de ritningar som krävs i ett vanligt 

projekt. Det jag funderade mest på var hur mans skulle skapa detaljritningar, men det tyckte jag 

funderade riktigt bra. Andra ritningar som jag tyckte var smidigt att få fram förutom planritningar var 

bland annat fasadritningar och undertaksplanen. När man väl har tagit fram alla de ritningarna som 

krävs till sitt projekt i Autocad så är bara ritningar som har tagits fram. Så allt nerlagt jobb kan bara 

användas till ritningar. Tar man fram samma ritningar i Revit har man mer än bara ritningar, man har 

en hel 3D modell av sin byggnad som kan användas till flera ändamål. Även om man kanske inte har 

nytta av dessa funktioner idag, så kan det vara väldigt användbart i framtiden, t.ex. vid en ombyggnad 

om 20 år. Då kan man gå in i modellen och se exakt hur allt ser ut.     

 

Att göra en jämförelse mellan Revit och Autocad tror man skulle vara lätt då det båda är Cad program, 

men då arbetssättet är så pass olika så blir det inte så lätt. I Revit strävar man efter en 3D modell och i 

Autocad strävar man enbart mot att ta fram de olika ritningarna. Trots skillnaderna har jag försökt få 

en så bra jämförelse som möjligt. Men då detta examensarbete är en utvärdering av Revit, med hänsyn 

till Autocad så är en del av arbetet är anpassat efter att läsaren redan har en viss mängd kunskap om 

Autocad och kan genom att få reda på hur Revit fungerar, göra egna jämförelser och dra paralleller. 

Det är även svårt att kunna sätta fingret på de fördelar och nackdelar som finns. Utan det blir mer som 

en helhet och man får jämföra program och program, och inte funktion och funktion.   

 

Vad det gäller om Revit är tidsbesparande så har jag flera gånger i texten nämnt att det går fortare med 

Revit. Att göra den jämförelsen är ganska svårt då det helt beror på hur bra man kan de olika 

programmen. Men så som jag har tänkt vid ett par tillfällen är att om man får fram de olika ritningarna 

ur modellen, och de inte är helt korrekta. Så är det inte allt svårt att genom en 2D redigering ändra de 

felen som finns. Detta kan duga gott i början när man enbart använder sig av Revit istället för Autocad 

för att ta fram ritningar. Men efter en tids användningsperiod av Revit så tror jag även att denna 2D 

redigering kan tas bort och få ut helt korrekta ritningar direkt ur modellen, men vissa undantag så som 

detaljritningar. Men jag tror att även detta kommer att lösas i framtiden med en smart funktion, vilket 

gör att man inte heller kommer att behöva redigera detaljer. Om man i de båda programmen ska ta 

fram en planritning så ritar man ut de väggarna som ska finnas, sätter in dörrar och fönster m.m. När 

man har gjort klart det i båda programmen så har man i Autocad en färdig planritning, medans man i 

Revit har en planritning, men även en början till sektion och fasadritningar. På grund av detta så spelar 

det ingen roll om själva planen tog kortare tid i Autocad, då man får ut så mycket mer i Revit på 

samma gång när man tar fram en planritning. 
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Sammanfattningsvis kan jag säga att Revit är ett bra program, men jag skulle inte vilja använda det i 

sitt grundutförande. För att Revit ska bli mer komplett och användbart så krävs det en bra svensk 

mallfil, och även tilläggsprogram med familjer och diverse andra smarta tilläggsfunktioner. Men en 

viktig sak man ska beakta är att Revit är förhållandevis till Autocad väldigt nytt. Och många av de 

funktioner som finns i Autocad nu fanns inte för 10 år sedan. Så om man inte tycker Revit är en färdig 

produkt så kanske det inte är det heller. Men jag tror på Revit, med tiden när fler och fler börjar 

använda sig av Revit så tror jag att det kommer att utvecklas till en ännu bättre produkt. Men då tror 

jag att det gäller ett företag vågar ta klivet och våga satsa på ett nytt program. Dock kan det vara smart 

att övergå stegvis och behålla Autocad tills man känner sig helt säker på Revit. Jag tror att Revit är 

dagens programvara och även det självklara valet i framtiden.      
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6. Förslag till fortsatt arbete  

Förslag på fortsatt arbete skulle kunna vara att titta närmare på familjernas uppbyggnad och se vilka 

möjligheter det finns. 
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