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FÖRORD 
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SAMMANFATTNING 
Moelven Byggmodul AB är ett företag som arbetar med industriell tillverkning av 
volymbyggda trähus. En kritisk konstruktionsdel som utsätts för stora variationer mellan 
projekten är trappor. Ett projekteringsverktyg som underlättar arbetet med trappor skulle 
innebära att tidsödande arbete elimineras då de nuvarande arbetsmetoderna inte alltid är 
konsekventa. Under 2007 tog Sandberg1 fram en teoretisk demonstrator som i ord och bilder 
beskriver ett sådant projekteringsverktyg för trappor. 

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka om ett hjälpmedel för regelstyrd 3D-
projektering vid insättning av trappor i en trävolym kan parametriseras i AutoCAD 
Architecture 2008 (ACA2008). Ett sådant verktyg skulle kunna ge snabba alternativ vid 
jämförelse av till exempel ekonomi och estetik tillsammans med kund och samtidigt erhålla 
information vad gäller konstruktions- och tillverkningslösningar. Målet har varit att upprätta 
ett sådant verktyg med hjälp av Visual Basic for Applications (VBA).  

Examensarbetet består av två delar, dels denna rapport och dels en programkod upprättad i 
VBA. Arbetet inleddes med en kort litteraturstudie inom ämnet, följdes av en endagskurs i 
VBA som mynnade i programkoden och avslutades med en fördjupad litteraturstudie som 
ligger till grund för denna rapport. Teorierna handlar mestadels om hur 
informationshanteringen i ett byggföretag kan effektiviseras då detta ses som en viktig grund 
att utgå ifrån då en tilläggsapplikation upprättas. 

Programmet som upprättats är en demonstrator och är således inte avsett för direkt 
implementering. De avgränsningar som gjorts har främst varit för att underlätta 
programmeringen och rör konstruktionen. 

Resultatet har visat att begränsningar i programvaran medför ett mindre önskat resultat i form 
av felritade bjälklag och inkonsekvent programmering. Då programspråket uppfattas som 
alltför enkelt upplevs det som svårt att nå målet och istället ges förslag på vad som skulle 
kunna göras för att ändå uppnå effektivisering i 3D-projekteringen. Förslagen är uppbyggda 
som rekommendationer och indelade i fyra steg, använda programvaran, utnyttja 
programvaran, utveckla programvaran samt alternativ programvara. 

                                                 
1  Sandberg, M. (2007) Design for manufacturing - Methods and applications using knowledge engineering. 

Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, avdelningen 
för Funktionella produkter. 
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ABSTRACT 
Moelven ByggModul AB is a Swedish company that uses industrial methods to produce 
timber volume elements (TVE). One critical component that varies between the projects is the 
stair. A design tool that facilitates working with stairs would mean that time consuming work 
can be reduced since the current working methods are not always consistent. During 2007 
Sandberg2 described such a design tool theoretically. 

The objective of this Master thesis is to examine if an automation of rule based structural 
design when inserting a stair in a TVE can be realized in AutoCAD Architecture 2008. Such a 
tool would quickly present alternatives when comparing for example economy and aesthetics 
in discussion with the customer and at the same time contain information regarding structural- 
and production solutions. The aim has been to evaluate and establish such a tool with the help 
of Visual Basic for Applications (VBA). 

The thesis consists of two parts; this report and a program code established in VBA. The work 
was initiated with a short literature study, followed by a one-day course in VBA that evolved 
into the program code and was completed with a deepened literature study that resulted in this 
report. The theories are mostly about how information handling in a construction company 
can be more efficient since this is an important basis when developing an application 
program. 

The program is a demonstrator and thus not intended for immediate implementation. The 
limitations are made for facilitating the programming and mostly concern the structure. 

The conclusions drawn in the thesis show limitations in the software, indicating that the VBA 
program language is not powerful enough to meet the primary objective of this work. 
Different solutions are proposed and the recommendations are divided into four steps; using 
the software, utilize the software, develop the software and alternate software. 

                                                 
2  Sandberg, M. (2007) Design for manufacturing - Methods and applications using knowledge engineering. 

Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, avdelningen 
för Funktionella produkter. 
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ORDFÖRKLARINGAR 

ACA2008 AutoCAD Architecture 2008 

ADT Autodesk Architectural Desktop 

BIM Building Information Model 

Block Ett block kan bestå av olika objekt 

CAD Computer Aided Design 

Definition (style) En grupp förvalda egenskaper som kan knytas till objekt 

Enhet Objekt utan egenskaper 

IT Informationsteknologi 

KBE Knowledge Based Engineering 

Objekt Till exempel byggdelar 

Spegla (i ACA2008) Vända ett objekt runt en specifik axel för att skapa en symmetrisk 
spegling. 

Trimma (i ACA2008) Förkortar eller tar bort en enhet/ett objekt med hjälp av en 
skärningspunkt eller mellan två skärningspunkter. 

VBA Visual Basic for Applications 
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1 INLEDNING 
Nedan följer en kort beskrivning av bakgrunden till examensarbetet samt dess syfte och mål. 
Även avgränsningarna presenteras. 

1.1 Bakgrund 
Industrialiseringen på 1800-talets senare hälft bidrog till att många människor sökte sig till 
städerna. Det stora bostadsbehovet som i och med det genererades, initierade en massiv 
byggverksamhet. På 1950-talet rådde det återigen bostadsbrist i Sverige trots att det byggdes 
som aldrig förr. 1960 fastställde regeringen det så kallade miljonprogrammet, en miljon nya 
bostäder skulle byggas på tio år. Det var under den här tiden byggandets industrialisering tog 
fart. Byggprojekten utformades för serieproduktion av likartade byggnader. Byggelement 
fabrikstillverkades och monterades på plats. Efter miljonprogrammet upphörde de stora 
byggprojekten och byggnaderna blev mer individuellt utformade. Kraven på ökad 
produktivitet och CAD-projektering växte. Det nya industriella byggandet med större 
variationsmöjligheter utvecklades.3 

Moelven ByggModul AB arbetar med industriell tillverkning av volymbyggda trähus där 
trappor är en kritisk komponent. Ett projekteringsverktyg som underlättar arbetet med trappor 
skulle innebära att tidsödande arbete elimineras. Ibland ritas samma sak flera gånger i samma 
modell utan att det finns någon koppling emellan. Detta betyder att varje separat del måste 
ritas om varje gång det sker en förändring i utformningen. Under 2007 tog Sandberg4 fram en 
teoretisk demonstrator som i ord och bilder beskriver ett projekteringsverktyg för trappor. 
Demonstratorn innebär att försäljaren, tillsammans med kunden, kan göra ändringar i 
konstruktionen och direkt få ut kostnadsspecifikationer och information om det är möjligt att 
tillverka eller inte. 

Ett vanligt förfarande idag är att kunden tillsammans med en extern arkitekt får en idé. 
Baserat på den idén kommer försäljaren och kunden sedan överens om en layout där 
försäljaren till exempel föreslår en u-formad trappa, en standardtrappa som bland annat sparar 
plats. När försäljaren sedan presenterar det slutgiltiga resultatet, vill kunden gärna veta hur 
huset istället kommer se ut och kosta om istället en rak eller en rund trappa väljs. Detta startar 
en ny process. Försäljaren återvänder till sitt företag och utreder hur husets layout påverkas av 
de olika valen samt vilken effekt det får på kostnaden. Slutligen träffas kund och försäljare 
igen och kunden kan, baserat på det underlag säljaren presenterar, välja vilken trappa han/hon 
vill ha i sitt hus. Genom att automatisera den senare delen av detta förfarande skulle mycket 
tid kunna sparas in.5 

Metoden som utvecklats av Sandberg6 och tillämpats på demonstratorn är att med hjälp av 
modularisering och KBE uppnå ett bättre informationsutbyte. Den kunskap som finns 
formaliseras till regler och nästa steg innebär att implementera dessa regler i en mjukvara. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är att undersöka om ett hjälpmedel för regelstyrd 3D-projektering 
vid insättning av trappor i en trävolym kan göras tillgängligt i AutoCAD Architecture 2008. 
                                                 
3  Nordstrand, U. (2000) Byggprocessen. Stockholm: Liber AB. 
4  Sandberg, M. (2007) Design for manufacturing - Methods and applications using knowledge engineering. 

Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, avdelningen 
för Funktionella produkter. 

5  Ibid. 
6  Ibid. 
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Målet är att upprätta ett sådant verktyg genom att programmera i Visual Basic for 
Applications. Verktyget ska inte bara kunna ge snabba alternativ vid jämförelse av till 
exempel ekonomi och estetik mot kund, utan ska även erhålla information vad gäller 
konstruktions- och tillverkningslösningar. 

1.3 Avgränsningar 
I programmet tas ingen hänsyn till installationer, VVS och ventilation. Trapporna är block och 
har således inga egenskaper. Placeringen av trapporna kan enbart ske intill den vänstra kanten 
på bjälklaget. Då programmet är en demonstrator har inga hållfasthetsberäkningar utförts på 
modellen och många av de ingående måtten är hårt programmerade, det vill säga de går inte 
att ändra. En mer ingående förklaring till dessa avgränsningar finns i kapitel 5.2.1 - 
Avgränsningarna. 
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2 FÖRETAGSPRESENTATION 
Nedan följer en kort presentation av Moelven Industrier ASA och Moelven ByggModul AB. 

2.1 Moelven Industrier ASA  

2.1.1 Företagsfakta 
Moelven Industrier ASA ägs av norska skogsägarorganisationer men bedriver verksamhet 
över hela Skandinavien. Av koncernens alla träbaserade byggprodukter och tillhörande 
tjänster, säljs ca 75 % idag inom Skandinavien.7 Företagets vision lyder: 

Produktionen är förlagd till Norge och Sverige och tillsammans omsätter verksamheten ca 
8 miljarder NOK per år. Koncernen består av 45 aktiva enheter i Norge, Sverige och Danmark 
och är organiserad i tre divisioner: Timber, Wood och Byggsystem, se Figur 1.9 

 
Figur 1 Moelven Industrier ASA.10 

2.1.2 Historik 
Den 24 juli 1899 blev Aktieselskabet (A/S) Moelven Brug registrerat vid Hedemarkens 
Fogderi. Under 50 år var oljekokta trähjul den främsta produkten vid Moelven Brug. Under 
första halvan av 1900-talet utvidgade företaget sin produktion. Från oljekokta trähjul, via 
traktorvagnar, skogskojor och möbler, gjorde sen Moelven Industrier stor succé med sina 

                                                 
7  www.moelven.com (2008-02-19) 
8  Ibid. 
9  Ibid. 
10  www.moelven.com (2008-02-19) 

Det naturliga valet för folk som ska bygga och bo skandinaviskt.8 

http://www.moelven.com
http://www.moelven.com
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flyttbara anläggningsbaracker. Moelvenbarackerna skapade förutsättningarna för den 
färdighusproduktion som startade i slutet av 1950-talet och som utgjort grunden för dagens 
modulproduktion. 1987 blev A/S Moelven Brug omskapat till koncern och moderbolaget 
bytte namn till Moelven Industrier AS. I och med aktiebolagslagens anpassning till EEG-
avtalen den första januari 1996, ändrades företagsbeteckningen till Moelven Industrier ASA 
(allmänt aktiebolag).11 

2.2 Moelven ByggModul AB 
Moelven ByggModul AB är en del av Moelvenkoncernen och tillhör Moelven Byggsystem.12 
Visionen lyder: 

Moelven ByggModul AB består av fyra produktionsenheter som är lokaliserade i Sverige och 
som utgör Moelven ByggModuls bas. Här utförs all produktion. Moelven ByggModul 
bildades 1997 men det var först 2005 som de fyra produktionsenheterna sammanfördes i ett 
och samma bolag. Tekniska framsteg inom modultekniken har hjälpt Moelven att expandera 
till andra områden än bara traditionella användanden som bodar och mobila lösningar för 
tillfälliga lokalbehov. Moduler används idag inom i stort sett allt byggande. Moelven 
ByggModul är idag verksam inom skolor och förskolor, kontor, bostäder, studentbostäder, 
bodar samt övriga modulbyggnader, se Figur 2.14 

  

  
Figur 2 Exempel på användningsområden: kontor, skolor, bostäder.15 

                                                 
11  www.moelvenwood.com (2008-03-04) 
12  www.moelvenbyggmodul.com (2008-03-04) 
13  Ibid. 
14  Ibid. 
15  Ibid. 

Marknaden skall alltid tänka och värdera modullösningar från Moelven 
ByggModul AB när byggprojekt planeras.13 

http://www.moelvenwood.com
http://www.moelvenbyggmodul.com
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2.3 Hur arbetar Moelven ByggModul idag? 
Moelven ByggModul AB arbetar i AutoCAD Architecture 2008 (ACA2008) men inga 
verktyg eller dokumenterade metoder för tillverkningsutveckling finns presenterade. De 
brister i design och utformning som hittas vid tillverkningstillfället korrigeras oftast utan att 
informera konstruktören. På så vis uppdateras aldrig ritningsunderlagen. Företaget saknar 
alltså en övergripande informationshantering.16 

Mycket av den information som finns tillgänglig är bara tillgänglig på utskrifter eller genom 
anställda med speciella kunskaper. Viss mjukvara är tidskrävande på grund av att den inte är 
integrerad med andra mjukvaror. Det kan till exempel vara ”handgjorda” program som till 
exempel text- och kalkyldokument som beräknar kostnader. Nivån på integration mellan 
CAD-mjukvaran och affärssystemet är också låg.17 

De CAD-modeller som upprättas idag är inte parametriska och projekteringsarbetet blir på så 
vis ett tidskrävande arbete. Ibland ritas samma sak flera gånger i samma modell utan att det 
finns någon koppling emellan. Detta betyder att varje separat del måste ritas om varje gång 
det sker en förändring i utformningen. Det medför även risk att någon del glöms bort att ändra 
på. Det finns inte heller någon typ av databas som gör det möjligt för konstruktören att söka 
efter referensobjekt. När information om ett tidigare projekt inte finns tillgänglig måste 
konstruktören göra om allt arbete igen. Att hitta information som kan bli återanvänd blir ett 
tidskrävande moment där risken att hjulet uppfinns två gånger är stor.18 

2.3.1 Hur arbetar andra? 

Betongprefab: IMPACT 

IMPACT är ett program för projektering av betongstommar. Det kan integreras i både 
ACA2008 och ADT. IMPACT delas in i IMPACT Precast och IMPACT Reinforcement19 

IMPACT Reinforcement är ett hjälpmedel för att skapa intelligenta armeringsritningar. I 
kombination med IMPACT Precast kan automatiska armeringsförslag genereras för till 
exempel ett sandwichelement. Armeringen som genereras är objekt med tillhörande 
intelligenta egenskaper. I både IMPACT Precast och Reinforcement arbetar konstruktören 
mot en databas, det vill säga att all information blir tillgänglig för behöriga till databasen. Det 
betyder också att modellerna blir parametriserade och en ändring på ett element medför att 
ritningar bundna till detta element automatiskt kan uppdateras och att ingenting behöver ritas 
mer än en gång. När konstruktionerna är färdiga kan kompletta förteckningar som kaplistor, 
mängdningsförteckningar etc. exporteras till Microsoft Office Excel. Informationen kan också 
överföras till affärssystemet ELiPLAN ERP och därifrån användas för produktionsplanering 
vilket just nu testas i fabriker av välkända svenska företag.20 

I IMPACT arbetar man alltså med BIM och parametriska modeller. 

                                                 
16  Sandberg, M. (2007) Design for manufacturing - Methods and applications using knowledge engineering. 

Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, avdelningen 
för Funktionella produkter. 

17  Ibid. 
18  Ibid. 
19  www.strusoft.com (2008-05-20) 
20  Ibid. 

http://www.strusoft.com


Regelstyrd 3D-projektering vid insättning av trappor i trävolymer 

6 

Trä: DDS HusPartner 

DDS Huspartner är indelad i två moduler, ArkPartner och KonstruktionsPartner. ArkPartner 
är arkitektens verktyg och modellen som upprättas i ArkPartner behandlas sedan i 
KonstruktionsPartner. Med arkitektens val som grund läggs elementen fram av programmet 
som detaljerade måttsatta lösningar där justeringar kan göras. När konstruktionerna är 
färdigbehandlade kan det skrivas ut kompletta monteringsritningar med kap- och styckelistor. 
Modellen kan exportera mängdningslistor till exempelvis Microsoft Office Excel och 
modellen i sig kan exporteras till andra CAD-program. Data kan även föras vidare till styrning 
av produktionslinjer, kapning och fräsning etc. De flesta lösningar som upprättas i ArkPartner 
är parametriska.21 

 

                                                 
21  www.consultec.se (2008-05-20) 

http://www.consultec.se
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3 METOD 
I detta avsnitt följer en kort presentation av vilka metoder samt motiveringen till de 
programvaror som använts i examensarbetet. 

3.1 Tillvägagångssätt 
Examensarbetet består av två delar: programmet samt teorin, se Figur 3. 

 
Figur 3 Examensarbetet disposition 

Arbetet inleddes med programmering ”för hand”, det vill säga bjälklag samt trappa 
upprättades steg för steg i AutoCAD och hela förfarandet dokumenterades. Därefter följde en 
endagskurs i Visual Basic för AutoCAD. En mindre litteraturstudie kompletterade 
ursprungsidén om hur programmet skulle komma att se ut och hur det skulle kunna 
automatiseras med hjälp av förprogrammerade regler och egenskaper. Vidare följde en 
fördjupad litteraturstudie varvad med handledning för att knyta programmet till verkligheten. 

Litteraturstudie 

Litteraturstudien har använts dels för att inledningsvis skaffa grundläggande kunskaper och 
dels för att få djupare kunskaper inom specifika områden. Mestadels har Internet tagits till 
hjälp för att hitta relevant litteratur och då främst med Google Scholar samt databasen 
Elsevier. Även databaser via Luleå universitetsbibliotek, som Lucia och Libris, har nyttjats. 
Som komplement till litteraturstudien har handledning tillämpats. 

Sökorden har bland annat varit: industrialiserat träbyggande, CAD, modularisering, 
parametrisering, building information model (BIM), knowledge based engineering (KBE) och 
Visual Basic for Applications (VBA). 
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3.2 Val av programvaror 
Valet av programvaror har skett i samråd med Moelven ByggModul AB, Per Jonsson på 
65°Nord samt Helena Johnsson på LTU. Sandberg22 nämner i sina slutsatser att den mjukvara 
som behövs för att kunna realisera hans demonstrator bör ha parametriska möjligheter och 
fördelaktigt vara objektsorienterad. Eftersom Moelven ByggModul AB arbetar i ACA2008 
som är objektsorienterat föll det naturligt att välja det. 

För att programmera i ACA2008 vägde det mellan två alternativ: Visual Basic for 
Applications (VBA) och AutoLISP. Då AutoLISP presenteras som ett ”mindre målande 
program” valdes VBA. 

                                                 
22  Sandberg, M. (2007) Design for manufacturing - Methods and applications using knowledge engineering. 

Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, avdelningen 
för Funktionella produkter. 
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4 TEORI 
I teoriavsnittet ges läsaren en övergripande inblick i de teorier som ligger bakom 
examensarbetet. 

4.1 Industriellt byggande 
Många har försökt reda ut begreppen industrialiserat respektive industriellt byggande. 
Apleberger, Jonsson och Åhman23 menar att uttrycken används utan tydlig innebörd och att 
man ska skilja på dem. Enligt dem kännetecknas det industrialiserade byggandet främst av att 
bygg- och planeringsprocessen drivs med hjälp av industriella principer (prefabricering etc.) 
men att en övervägande del av produktionen fortfarande sker på byggplatsen. Det industriella 
byggandet i sin tur karakteriseras av tillverkningsprocesser som sker i en sluten miljö och där 
enbart montagearbeten sker på plats. Baserat på det används, i detta arbete, formuleringen 
industriellt byggande. 

4.1.1 Trävolymer 
En trävolym är en sluten tredimensionell volym byggd av träbaserade element som fullbordas 
på fabrik.24 Volymbyggandet startar med en leverans av färdigkapade trädelar, se Figur 4. 

 
Figur 4 Modulen blir till (inspiration och foton från www.moelvenbyggmodul.com) 

Fabrikerna har statiska arbetsstationer där varje byggdel (innertak, bjälklag, väggar etc.) sätts 
ihop för sig, komplett med installationer. Elementen transporteras sedan vidare och monteras 
ihop till en volym. Volymen kompletteras med golvläggning, målning av tak samt in- och 

                                                 
23  Apleberger, L., Jonsson R. & Åhman, P. (2007) Byggandets industrialisering. Nulägesbeskrivning. 

Göteborg: FoU Väst 0701. 
24  Höök, M. (2005) Timber Volume Element Prefabrication – production and market aspects Luleå: Luleå 

tekniska universitet, institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 

http://www.moelvenbyggmodul.com
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utvändiga väggar och detaljarbete som t.ex. tapetsering. Slutligen installeras köksskåp, 
vitvaror, belysning m.m. och kvalitet och utrustning kontrolleras. Modulerna packas sedan in i 
stora emballage innan de transporteras iväg till montageplatsen för sammansättning.25, 26 Av 
den totala produktionstiden för en trävolym spenderas endast 20 % på byggarbetsplatsen. 
Montaget tar enbart ett par dagar och då volymen är sluten minskar problem som fuktskador i 
jämförelse med traditionellt bygge.27 

4.2 Informationshantering 
Olika typer av informationssystem har länge varit en viktig del av tillverkningsindustrin. IT-
verktyg har utvecklats utifrån produktmodeller och produktionsfilosofier men under 80-talet 
syftade IT-verktyg som CAD och ordbehandlare mer till att öka den personliga 
produktiviteten. Dagens informationssystem har utvecklats med syftet att förhöja resultatet för 
den totala organisationen.28 Idag är informationssystemen även en naturlig del i 
byggindustrin. De olika mjukvarorna inom branschen är specialiserade för att hantera ett eller 
möjligen flera olika områden. Huvudproblemet idag består i oförmågan att utbyta information 
mellan de olika mjukvarorna på ett effektivt sätt. De flesta system som har möjlighet att 
importera och exportera information har utvecklat egna utbytesformat som gör att endast en 
begränsad mängd av informationen blir tillgänglig vid utbytet.29 

Johnsson et al.30 har gjort en studie som kartlägger användandet av IT-stöd bland ett antal 
trävolymbyggare i Sverige. Resultat från den studien visar bland annat att företagen saknar en 
övergripande informationshantering. De regler som systematiskt styr byggsystemets 
utformning existerar på olika nivåer inom organisationen. Det kan röra sig om enkla 
begränsningar såsom transport till byggarbetsplats eller placering av fönster i väggobjekt. 
Observationerna visar att reglerna sällan dokumenteras utan existerar som arbetsrutiner i 
medarbetarnas huvuden. För att arbeta i riktning mot industriellt byggande måste 
informationsflödena i processerna kartläggas och analyseras. För att systematiskt kunna 
beskriva ett byggsystem och använda det som underlag till ett IT-stöd krävs en viss 
metodutveckling. I första hand kan det handla om att företaget internt skapar ett system för att 
hitta information – när den behövs. Dokumentationerna är särskilt viktiga om man vill 
automatisera hanteringen av dessa regler exempelvis i ett CAD-system.31 

Johnsson et al.32 visar även att det är möjligt att koppla ihop CAD-systemet med 
affärssystemet. På så vis elimineras den manuella överföringen av information mellan dem. 

4.2.1 AutoCAD 
AutoCAD (Computer Aided Design) lanserades 1982 under namnet MicroCAD och har sedan 
dess blivit ett kraftfullt verktyg för planering och design.33 Byggindustrin har traditionellt sett 
                                                 
25  Höök, M. (2005) Timber Volume Element Prefabrication – production and market aspects Luleå: Luleå 

tekniska universitet, institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 
26  www.moelvenbyggmodul.com (2008-03-04) 
27  Höök, M. (2005) Timber Volume Element Prefabrication – production and market aspects Luleå: Luleå 

tekniska universitet, institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 
28  Olofsson, T., Cassel, E. & Stehn, L. (2004) PROFLEX - produktmodeller i ett flexibelt industriellt byggande 

Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 
29  Rönneblad, A. (2003) Product Models for Concrete Structures – Standards, Applications and 

implementations. Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för 
Byggkonstruktion. 

30  Johnsson, H. et al. (2006) IT-stöd för industriellt byggande i trä. Luleå: Luleå tekniska universitet, 
institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 

31  Ibid. 
32  Ibid. 

http://www.moelvenbyggmodul.com
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alltid kommunicerat konstruktioner genom ritningar med tillhörande specifikationer. I och 
med CAD-teknologin automatiserades denna process. Objektsorienterad CAD utökade idén 
ytterligare genom att addera information till grafiken.34 

AutoCAD är ett C++ programmerat, objektsorienterat program som till en början använde 
linjer och bågar för att skapa ”enheter”. Medan AutoCAD i sig var objektsorienterat, var de 
genererade objekten bara död grafik. Även om sådana objekt hade samma koncept som 
intelligenta objekt, användes de främst som representationer av fysiska objekt. Dessa enheter 
inkluderade bara geometriska aspekter av de verkliga objekten de representerade och hade 
aldrig egenskaper i form av vad de var eller hur de skulle interagera med varandra eller andra 
enheter.35 Det enda som hade hänt var att man flyttat ritbordet till datorn. 

I och med BIM-baserad CAD kan inbäddad information beskriva geometrier, material, 
specifikationer, monteringsprocedurer, priser och andra relaterade data till hur det verkliga 
objektet ska användas. En dörr till exempel är ett smart objekt som förstår sin relation till en 
vägg och beter sig därefter. Även om användaren inte är tvingad att ange full information om 
objektet så finns åtminstone möjligheten. Det betyder att objekten i ett första skede kan 
representeras av symboler, en vägg kan vara en linje, en dörr kan vara två linjer. När arbetet 
sedan löper vidare kan objekten definieras efter hand. 36 

AutoCAD Architecture 2008  

Namnet Autodesk Architectural Desktop (ADT) ändrades till AutoCAD Architecture i 
samband med uppdateringen 2008. Namnbytet klargör att programmet bygger på AutoCAD-
plattformen till skillnad från till exempel Autodesk Revit.37 Att ACA2008 bygger på 
AutoCAD betyder att alla funktioner som finns i AutoCAD även finns i ACA2008 men att 
andra funktioner också har tillkommit för att underlätta arbetet (till exempel objekt som balk 
och platta etc.). ACA2008 är framtaget för att underlätta för arkitekter och konstruktörer vad 
gäller design av byggdelar och dokumentation.38 

I ACA2008 finns också möjligheten att koppla definitioner till objekten. Balken som är 
markerad i Figur 5 visar ett exempel på detta. Balken är en del av ett bjälklag 
(Byggdel = 27F), materialet är trä (Material = 35) och tillståndet på objektet är Nytt. Vidare 
fås information om kostnad (Cost = 40,575), längd (Length = 1623) och style 
(balkdefinitionen som är 45x220 standard). Även egenskaper som vikt (som kan vara till nytta 
vid lyft och transport) m.m. kan beräknas med hjälp av enkel input från användaren. 

                                                                                                                                                         
33  Sutphin, J. (2005). AutoCAD 2006 VBA: A programmer’s reference. New York: Springer-Verlag New York 

Inc. 
34  Ibrahim, M. & Krawczyk, R. (2003) The Level of Knowledge of CAD Objects within the Building 

Information Model. Part of ACADIA22 conference proceedings, s. 172-177. 
35  Ibid. 
36  Ibid. 
37  www.autodesk.com (2008-05-22) 
38  www.cad-q.com (2008-05-22) 

http://www.autodesk.com
http://www.cad-q.com
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Figur 5 Exempel på BIM och KBE i modellen 

Visual Basic for Applications 

Visual Basic for Applications är en begränsad version av Microsofts Visual Basic som 
levereras tillsammans med programvaran (t.ex. Microsoft Office Excel och i detta fall 
ACA2008) för att skriva makron. Ett makro är ett sätt att automatisera ofta återkommande 
och/eller repetitiva arbetsmoment.39 

4.2.2 Building Information Model (BIM) 
Uttryckt som ett verb syftar BIM till upprättandet av en byggnadsinformationsmodell, 
building information modeling. Uttryckt som ett substantiv är det den upprättade modellen, 
building information model.40 BIM betyder egentligen att förvalta den information som 
genereras under en byggnads livscykel. Det är ett samlingsbegrepp för att skapa, lagra och 
använda information på ett systematiskt och kvalitetssäkrat sätt.41 Detta görs genom digitala 
databaser vilket innebär att informationen sedan är tillgänglig för användning och 
återanvändning genom hela projektet. Om någonting ändras får det utslag i hela projektet; 
planer, elevationer, sektioner, mängdförteckningar m.m.42 

                                                 
39  www.wikipedia.org (2008-05-22) 
40  Bazjanac, V. (2004) Virtual Building Environments (VBE) – Applying Information Modeling to Buildings. 

ECPPM 2004 Turkiet: Istanbul, s. 41-48. 
41  Jongeling, R. (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – en jämförelse mellan dagens byggprocesser 

baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för 
Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 

42  Ibrahim, M. & Krawczyk, R. (2003) The Level of Knowledge of CAD Objects within the Building 
Information Model. Part of ACADIA22 conference proceedings, s. 172-177. 

http://www.wikipedia.org
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Många av de 3D-modeller som upprättas är uppbyggda för visualisering och består av ”död” 
grafik som Jongeling (2008) uttrycker det. För att få kallas BIM måste modellen vara 
objektsorienterad och dessutom innehålla information om både byggprocessen och produkten. 
BIM kan representeras i form av 3D-objekt som till exempel byggdelar men även som 
utrymmen.43 

Parametrisering 

Moderna BIM-verktyg definierar objekt parametriskt, det vill säga objekten är definierade 
med hjälp av parametrar och relationer till andra objekt. Det innebär att om ett relaterat objekt 
ändras, kommer även detta objekt ändras. Parametriska objekt bygger automatiskt om sig 
själva beroende på vilka regler som finns kopplade till dem. Reglerna kan vara enkla, till 
exempel att en dörr måste vara fullkomligt inom en vägg, eller mer komplexa som till 
exempel storleksförhållanden eller andra detaljer.44 

4.2.3 Knowledgebased engineering 
För att göra information tillgänglig kan så kallade Knowledge-based engineering (KBE) 
systems upprättas. KBE är ett kunskapsbaserat informationssystem och har sitt ursprung i 
tillverkningsindustrin.45 CAD-Q (2008) definierar KBE enligt följande: 

Enligt Chapman och Pinfold47 finns det många exempel inom bil- och flygindustrin där KBE 
använts framgångsrikt. Genom att omvandla kunskap till regler, kan rutiner och tidskrävande 
arbete bli automatiserat och kunskaperna blir tillgänglig via t.ex. CAD-miljön. 
Kostnadsuppskattningar och varningsmeddelanden kan genereras som ett resultat av ändringar 
på konstruktionen.48 Med KBE kan man också tillverka så kallade smart parts. Dessa 
tillverkas i KBE-systemet som objekt. Objekten kan ha egenskaper, regler och metoder 
kopplade till dem. Till det kan extern information från till exempel databaser utnyttjas. Det 
ultimata målet för ett KBE-system är att fånga de erfarenheter och specialistkunskaper som 
finns inom det aktuella området och sammanställa det i en gemensam applikation.49 Exempel 
på KBE finns i Exempel 4-1. 

 

                                                 
43  Jongeling, R. (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – en jämförelse mellan dagens byggprocesser 

baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för 
Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 

44  http://bim.arch.gatech.edu/?id=402 (2008-08-06) 
45  Sandberg, M. (2007) Design for manufacturing - Methods and applications using knowledge engineering. 

Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, avdelningen 
för Funktionella produkter. 

46  www.cad-q.com (2008-05-22) 
47  Chapman, C.B. & Pinfold, M. (2001) The application of a knowledge based engineering approach to the 

rapid design and analysis of an automotive structure. Advances in Engineering Software no 32, s.903-912. 
48  www.cad-q.com (2008-05-22) 
49  Chapman, C.B. & Pinfold, M. (1999) Design engineering – a need to rethink the solution using knowledge 

based engineering. Knowledge-Based systems no 12, s. 257-267. 

KBE innebär att man samlar, systematiserar, använder och underhåller 
kunskapen om produkterna och de regler och processer som används för att 
skapa dem - allt i en objektorienterad datamodell av produkten. Här ligger 
även den största vinsten för kunden, nämligen att ha all information kring en 
produkt samlad på ett och samma ställe.46 

http://bim.arch.gatech.edu/?id=402
http://www.cad-q.com
http://www.cad-q.com
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Exempel 4-1 Knowledge-based engineering50 

If stair_type = U-stair then stair_opening_overlap = 20 
Else stair_opening_overlap = 10 

4.3 Angreppssätt i tillverkningsindustrin 

4.3.1 Modulindelning 
Enligt Erixon et al.51 är en modul en indelning av en produkt i byggblock (moduler) där 
gränssnitten är fastställda och valda av företagsspecifika skäl. I tillverkningsindustrin har det 
erfarits att en rätt utnyttjad modulindelning kan få många positiva effekter. Bland annat 
förkortas ledtiden för produktframtagningen genom att modulindelningen möjliggör parallella 
produktutvecklingsaktiviteter. Men många effekter av modulindelningen är svåra att mäta. 
Erixon et al. diskuterar bland annat förenklad framtagning av kundspecifik produkt. 
Byggindustrin, liksom de praktikfall som Erixon et al. tar upp i sin bok besvarar kundens 
förfrågningar med en offert. Offertarbetet förenklas genom att kundens önskemål översätts till 
krav på respektive modul. Genom att tolka dessa ”krav” kan detaljerade produktpriser fås ut 
samtidigt som man kan avgöra om något specifikt konstruktionsarbete måste utföras. På så vis 
kan kundunika ritningsunderlag som skapats utifrån ett och samma ritnings- och 
beräkningsunderlag genereras. Även kopplingen till produktionen blir förenklad. Besked om 
vilket avgränsat modulområde som är aktuellt och om det är möjligt att tillverka samt till 
vilken kostnad fås ut direkt. 

Delar eller moduler som sannolikt inte kommer att ändras kan användas vid nästa 
produktgeneration eller tas från den föregående, så kallade ”carry overs”. Figur 6 visar ett 
exempel som symboliserar Volvos fönstermekanismer och som används från generation n till 
generation n+1.52 

 
Figur 6 så kallade ”carry overs” inom Volvo.53 

                                                 
50  Sandberg, M. (2007) Design for manufacturing - Methods and applications using knowledge engineering. 

Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för Tillämpad fysik, maskin- och materialteknik, avdelningen 
för Funktionella produkter. 

51  Erixon, G. et al. (1994) Modulindela produkten. Stockholm: Förlags AB Industrilitteratur. 
52  Ibid. 
53  Erixon, G. et al. (1994) Modulindela produkten. Stockholm: Förlags AB Industrilitteratur. 
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4.3.2 Variationshantering 
Det som främst skiljer tillverkningsindustrin från det industriella byggandet är att varje hus 
”varierar”. Varianterna uppstår på grund av att olika kunder har olika krav som i sin tur leder 
till olika tekniska specifikationer. Parametrisering är ett effektivt sätt att framställa varianter 
och innebär att samma underlag används för samtliga varianter. Till exempel kan olika 
moduler med längd- och volymsvariationer ha ändstycken gemensamma för alla varianter. 
Parametrisering underlättar både projekteringen, i och med att samma sak inte behöver ritas 
fler gånger, och produktionen, i och med att ändringarna medför principfasta konsekvenser 
vilken i sin tur medför att man till exempel kan använda sig av samma utrustning för många 
olika varianter.54 

4.3.3 Informationshantering 
Det är objektsorienterad informationshantering som bidragit till effektivisering och ökad 
kostnadskontroll inom tillverkningsindustrin. De arbetar med informationshantering med 
hjälp av så kallade PLM-system (Product Lifecycle Management) och har kommit så långt i 
integreringen att de system som används är lika vanliga som till exempel Microsoft Word 
eller Microsoft PowerPoint. PLM har blivit så framgångsrikt att det inte längre syns, 
begreppet är på väg att försvinna på grund av att det blivit alldeles för självklart.55 

                                                 
54  Erixon, G. et al. (1994) Modulindela produkten. Stockholm: Förlags AB Industrilitteratur. 
55  Jongeling, R. (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – en jämförelse mellan dagens byggprocesser 

baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för 
Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 
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5 RESULTAT 
Nedan följer en detaljerad presentation av ingående delar i programmet. Den fullständiga 
programkoden återfinns som bilaga. 

5.1 Demonstrator 
Programmet som upprättats i samband med examensarbetet är en demonstrator. En 
demonstrator är inte en fullständig mjukvara klar att sättas i bruk. Demonstratorn används 
främst för att demonstrera en typlösning. Syftet kan vara att visa att lösningen är tekniskt 
möjlig eller för att visa en förändrad process. Demonstratorn kan ses som en utgångspunkt för 
framtida utveckling av mjukvara.56 

5.2 Programmet 
Det första program som producerades skapade ett bjälklag bestående av ”spånskivor” och 
”reglar” men utan egenskaper. Objekten var 3D-solider och således inte intelligenta. Det 
visade sig att VBA inte kan kommunicera med ACA2008 utan endast med 
ursprungsplattformen AutoCAD. I VBA finns alltså inte kommandona för de intelligenta 
objekt som finns i ACA2008 (med intelligenta objekt menas till exempel platta och balk dit 
diverse egenskaper kan kopplas via olika definitioner). Ett sätt att komma runt detta är att 
skicka kommandon till ACA2008’s kommandorad. Exempel 5-1 visar hur VBA talar om för 
ACA2008 att aktivera funktionen ”slabadd” – rita platta. 
Exempel 5-1 

ThisDrawing.SendCommand ("slabadd ") 

Programmet är uppbyggt kring tio olika delfunktioner: 

1. Rita kantbalkar (se Figur 7) 

2. Rita reglar (se Figur 7) 

3. Rita spånskivor (se Figur 7) 

4. Rita trappa (se Figur 7) 

5. Rita hjälpvolym stor 

6. Trimma reglar 

7. Rita hjälpvolym liten 

8. Trimma spånskivor 

9. Trimma kantbalk 

10. Rita förstyvningar (se Figur 7) 

 

                                                 
56  Johnsson, H. et al. (2006) IT-stöd för industriellt byggande i trä. Luleå: Luleå tekniska universitet, 

institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 



Regelstyrd 3D-projektering vid insättning av trappor i trävolymer 

18 

 
Figur 7 Ingående delar i bjälklaget, toppskivan borttagen. 

Att köra varje delfunktion för sig har visat sig fungera men att slå samman dem till ett 
enhetligt program leder till problem, bjälklaget blir inte helt korrekt, se vidare Figur 12 och 
kapitel 6.1.1 - Begränsningar i programvaran. 

5.2.1 Avgränsningarna 
En av de avgränsningar som gjorts är att trappornas insättning endast kan ske längs den 
vänstra kanten på bjälklaget. Detta kommer från att trapporna är block. Det är dock enkelt att 
åtgärda genom att använda speglingsfunktionen i ACA2008. Att den fria rumshöjden är fast 
(2236 mm) beror också på att trapporna är block. Att ändra den skulle resultera i en antingen 
för lång eller för kort trappa. Andra avgränsningar som gjorts är att även spånskivornas 
tjocklek och reglarnas dimensioner är fasta (22 mm respektive 45x220 mm2). Detta går att 
ändra men är inte av betydelse i just detta sammanhang. Då programmet är en demonstrator 
har inga hållfasthetsberäkningar utförts på modellen. 

5.2.2 Användargränssnitt 
Ursprungsidén för programmet var mycket enkel. Med hjälp av användarens indata skapas en 
trävolym (utan väggar) bestående av en bottenplatta för att markera nollnivå (se Figur 7) samt 
ett bjälklag på en fast höjd ovan nollnivån som består av två kantbalkar, två spånskivor samt 
reglar. I Figur 8 visas det formulär användaren arbetar med samt det färdiga bjälklaget innan 
någon trappa satts in. Fälten för reglarnas dimensioner, den fria rumshöjden samt spånskivans 
tjocklek är inaktiverade på grund av de förenklingar som gjorts (se föregående kapitel, 5.2.1 - 
Avgränsningarna). Efter att indata specificerats och knappen Rita bjälklag! klickats får 
användaren välja insättningspunkt och bjälklaget ritas. 

Kantbalkar 

Trappa

Förstyvningar

Reglar

Reglar

Reglar
Spånskiva 

Bottenplatta 
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Figur 8 Indata-formulär och det färdiga bjälklaget i 3D utan toppskiva 

När bjälklaget är färdigt dyker formuläret upp igen. Användaren byter flik för att välja 
trapptyp. Han/hon har tre val: u-formad trappa, rund trappa eller rak trappa. För att kunna ta 
upp ett hål i bjälklaget för trappan skapas två stycken hjälpvolymer. Den första volymen 
används för att ”kapa” spånskivorna och den andra används för att ”kapa” reglarna. Dessa 
volymer raderas med automatik då håltagningen är slutförd. Runt hålet ritas förstyvningar 
med samma dimensioner som reglarna, 45x220 mm2. I de fall dessa inte behövs kan de 
manuellt raderas då bjälklaget genererats färdigt. Då knappen Rita trappa! klickas, försvinner 
formuläret och användaren väljer insättningspunkt för trappan. Trappan ritas, hål tas upp och 
förstyvningar ritas, se Figur 9. När bjälklag, trappa och håltagning är färdiga genereras med 
automatik en mängdförteckning som antingen kan exporteras till andra program (till exempel 
Microsoft Office Excel) eller skrivas ut direkt från ACA2008, se Figur 11. 

  
 Figur 9 Val-av-trapp-formulär och det färdiga bjälklaget i 3D. 

5.3 Programmering av bjälklag 
Funktionen för att rita bjälklaget inleds med att användarens indata definieras, se Exempel 
5-2. På så vis behöver inte programmeraren skriva till exempel Val(txtLängd.Text) varje 
gång längden ska användas utan det räcker med Längd. Uttrycket Val står för value som 
betyder att det är ett siffervärde. txtLängd syftar till textrutan där längden på bjälklaget valts 
och Text syftar till att det är texten i textrutan som ska hämtas och inte till exempel färgen 
eller storleken på textrutan. 
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Exempel 5-2 

Längd = Val(txtLängd.Text) 
Bredd = Val(txtBredd.Text) 
Tjocklek = Val(txtTjocklek.Text) 

Rumshöjd = Val(txtRumshöjd.Text) 
Regelhöjd = Val(txtRegelhöjd.Text) 
Regelbredd = Val(txtRegelbredd.Text) 

RegelCC = Val(txtRegelCC.Text) 
KantbalksBredd = Regelbredd 
KantbalksHöjd = Regelhöjd 

För att kunna rita bjälklaget behövs det värden att arbeta med. I Exempel 5-3 visas en kontroll 
på att det existerar godkända värden i alla fält i formuläret. Om något av fälten bjälklagsbredd 
(Bredd), bjälklagslängd (Längd), regelbredd (Regelbredd), c/c-avstånd mellan reglar 
(RegelCC), regelhöjd (Regelhöjd), rumshöjd (Rumshöjd) eller spånskivornas tjocklek 
(Tjocklek) är mindre eller lika med noll kan inte bjälklaget ritas. Användaren får då ett 
meddelande om att värden måste anges i alla fält innan programmet kan fortsätta. Om alla 
värden angetts ombeds användaren att specificera det nedre vänstra hörnet för bjälklaget, 
insättningspunkten. 
Exempel 5-3 

If Bredd <= 0 Or 
    Längd <= 0 Or 
    Regelbredd <= 0 Or 
    RegelCC <= 0 Or 
    Regelhöjd <= 0 Or 
    Rumshöjd <= 0 Or 
    Tjocklek <= 0 Then 

MsgBox "Du måste ange värden > 0 i alla fält för att kunna fortsätta", 
vbInformation, "Felaktiga värden" 

    'Visar formuläret 
    formIndata.Show 

    Else 

Insättningspunkt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Ange bjälklagets nedre 
vänstra hörn: ") 

End If 

Då insättningspunkten angetts kallar programmet på olika funktioner som ritar bjälklaget, se 
Exempel 5-4 och Exempel 5-5. De olika funktionerna beskrivs och förklaras ingående i 
kapitel 5.3.1-5.3.2. 
Exempel 5-4 

'Ritar vänstra kantbalken 
Call RitaKantbalk(1, KantbalksBredd) 

'Ritar högra kantbalken 
Call RitaKantbalk(2, Bredd - KantbalksBredd) 

'Ritar undre spånskivan 
Call RitaSpånskiva(0) 

'Ritar den undre spånskivan på det övre bjälklaget 
Call RitaSpånskiva(Tjocklek + Rumshöjd) 
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'Ritar den övre spånskivan på det övre bjälklaget 
Call RitaSpånskiva(Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek + Regelhöjd) 

Hur många reglar som ska ritas bestäms av formeln ReglarAttRita, där Int står för 
Integer, heltal, se Exempel 5-5. Funktionen RitaRegel upprepas sedan så många gånger. 
Funktionen RitaBjälklag avslutas med att formuläret visas. 
Exempel 5-5 

'Antalet reglar som ska ritas är: 
ReglarAttRita = Int((Längd - Regelbredd) / RegelCC) 

For i = 0 To ReglarAttRita 
    Call RitaRegel(Insättningspunkt(1) + i * RegelCC) 
Next 

5.3.1 Funktion: RitaKantbalk 
Inledningsvis definieras att funktionen RitaKantbalk beror av två saker. Dels en 
position och dels ett värde x, se Exempel 5-6.  
Exempel 5-6 

RitaKantbalk(position As Variant, x As Variant) 

Positionsbenämningen används för att veta vilken kantbalk som ska ritas. Position 1 syftar till 
den vänstra kantbalken (sett ovanifrån) och position 2 till den högra kantbalken. Regeln 
iExempel 5-7 säger att om position = 1 så är det den vänstra kantbalken som ska ritas och 
då ska styrranden (justify) vara BL (Bottom-Left, se Figur 10). x syftar till det avstånd i x-
led som skiljer de båda kantbalkarna åt. Det är position och x som angetts inom parentes i 
Exempel 5-4. 
Exempel 5-7 

'Kontrollerar vilken kantbalk som 
ska ritas, högra(2) eller 
vänstra(1) 
If position = 1 Then 
    justify = "BL" 
    Else 
End If 

If position = 2 Then 
    justify = "BR" 
    Else 
End If 

 

 
Figur 10 illustration av styrrandens placering 

Utifrån insättningspunkten för bjälklaget (som användaren angett) beräknas start- och 
slutkoordinaterna för de båda kantbalkarna, se Exempel 5-8. 
Exempel 5-8 

'Startkoordinater 
StartKantbalk(0) = Insättningspunkt(0) + x 
StartKantbalk(1) = Insättningspunkt(1) 
StartKantbalk(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek 

'Slutkoordinater 
SlutKantbalk(0) = Insättningspunkt(0) + x 



Regelstyrd 3D-projektering vid insättning av trappor i trävolymer 

22 

SlutKantbalk(1) = Insättningspunkt(1) + Längd 
SlutKantbalk(2) = StartKantbalk(2)     

Slutligen skickas kommandot rita balk (beamadd) till ACA2008, Exempel 5-9. När balken 
ritas i ACA2008 ska även en balkdefinition (style) väljas. I detta fall används 45x220 
standard som är en definition för en balk med dimensionerna 45x220 mm2. I definitionen kan 
sedan olika egenskaper preciseras och olika beräkningsformler för till exempel längd, area 
och volym kan sedan kopplas till definitionen. vbCr är samma sak som enter och CStr står 
för convert to string som betyder att koordinaterna omvandlas till text. 
Exempel 5-9 

ThisDrawing.SendCommand ("beamadd " & "style " & "45x220 standard" & vbCr & 
"justify " & CStr(justify) & vbCr & CStr(Int(StartKantbalk(0))) & "," & 
CStr(Int(StartKantbalk(1))) & "," & CStr(StartKantbalk(2)) & vbCr & 
CStr(Int(SlutKantbalk(0))) & "," & CStr(Int(SlutKantbalk(1))) & "," & 
CStr(SlutKantbalk(2)) & vbNewLine) 

5.3.2 Funktion: RitaSpånskiva 
För att rita spånskivorna används fyra definierade hörn. Även dessa beräknas utifrån den 
insättningspunkt som angetts av användaren vid programmets start samt de värden som 
angetts i formuläret, se Exempel 5-10. Med hjälp av de fyra hörnen skapas de tre skivorna. 
Definitionen för spånskivorna är också fördefinierad och heter spånskiva 22 mm. z är den 
differerande variabeln och syftar till z-koordinaten (avståndet i höjdled). Det är denna variabel 
som återfinns inom parentes i Exempel 5-4. Styrranden på spånskivorna ligger med automatik 
i överkant. 
Exempel 5-10 

'Koordinater hörn 1 
Punkt(0) = Insättningspunkt(0) 
Punkt(1) = Insättningspunkt(1) 
Punkt(2) = z 

'Koordinater hörn 2 
Punkt(3) = Insättningspunkt(0) + Bredd 
Punkt(4) = Insättningspunkt(1) 
Punkt(5) = z 

'Koordinater hörn 3 
Punkt(6) = Insättningspunkt(0) + Bredd 
Punkt(7) = Insättningspunkt(1) + Längd 
Punkt(8) = z 

'Koordinater hörn 4 
Punkt(9) = Insättningspunkt(0) 
Punkt(10) = Insättningspunkt(1) + Längd 
Punkt(11) = z 

5.3.3 Funktion: RitaRegel 
Utifrån insättningspunkten och formulärets data som användaren angett beräknas start- och 
slutkoordinaterna för reglarna, se Exempel 5-11. y syftar till det avstånd i y-led (sett 
ovanifrån) som skiljer den första regeln från den sista regeln och beror på hur många reglar 
som ska ritas. 
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Exempel 5-11 

'Startkoordinater 
StartRegel(0) = Insättningspunkt(0) + KantbalksBredd 
StartRegel(1) = y + Regelbredd 
StartRegel(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek 

'Slutkoordinater 
SlutRegel(0) = Insättningspunkt(0) + Bredd - 2 * KantbalksBredd 
SlutRegel(1) = y + Regelbredd 
SlutRegel(2) = StartRegel(2) 

5.4 Programmering av trappa och håltagning 
Funktionen för att infoga trappan och ta hål i bjälklaget inleds med en kontroll på vilken 
trappa som valts, se Exempel 5-12. Om till exempel användaren valt en u-formad trappa 
(btnU = True) kallar programmet på funktionen RitaTrappa med U-trappa som den 
differerande variabeln.  
Exempel 5-12 

'Sätter in vald trappa 
If btnU = True Then 
    Call RitaTrappa("U-trappa") 
    Else 
End If 

    If btnRund = True Then 
    Call RitaTrappa("RundTrappa") 
    Else 
End If 

If btnRak = True Then 
    Call RitaTrappa("RakTrappa") 
    Else 
End If 

När trappan infogats ritas en hjälpvolym som används för att trimma (kapa) reglarna. Därefter 
ritas ännu en hjälpvolym som används vid håltagning i spånskivorna. Samma volym används 
även vid trimning av kantbalken. Slutligen kallas de funktioner som ritar förstyvningarna. 
Funktionerna i Exempel 5-12 och Exempel 5-13 förklaras ingående i kapitel 5.4.1-5.4.6. 
Exempel 5-13 

'Ritar volymerna som ska användas för att trimma reglarna 
Call RitaHjälpvolym(2 * Regelbredd) 
Call TrimmaReglar 

'Ritar volymerna som ska användas för att trimma spånskivorna och 
ytterregeln 
Call RitaHjälpvolym(0) 
Call TrimmaSpånskiva(1) 
Call TrimmaSpånskiva(2) 

'Trimmar ytterregeln 
Call TrimmaYtterregel 

'Ritar förstyvning runt vald trappa 
'De två övre 
Call RitaFörstyvning1(50) 
Call RitaFörstyvning1(Regelbredd + 50) 
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'De två undre 
Call RitaFörstyvning2(-(Regelbredd + 50)) '50 = "sömnsmånen" 
Call RitaFörstyvning2(-(2 * Regelbredd + 50)) 

'De två vertikala 
Call RitaFörstyvning3(50 + Regelbredd) 
Call RitaFörstyvning3(50 + 2 * Regelbredd) 

'Rita extrabalken 
Call RitaFörstyvning4 

5.4.1 Funktion: RitaTrappa 
Funktionen RitaTrappa är egentligen en automatisering av infoga block. När ett block 
infogas, skapas en blockreferens där insättningspunkten, skalan och rotationen specificeras. 
Funktionen inleds därför med att användaren anger trappans insättningspunkt (trappans nedre 
vänstra hörn). Programmet räknar sedan om punkten till koordinater 
(InsättningspunktTrappa(0)-InsättningspunktTrappa(2)). X-, Y- respektive 
Zscale avser skalan på blocket, se Exempel 5-14. Funktionen avslutas med att användaren 
själv får ange rotationen på blocket (trappan). 
Exempel 5-14 

' Indata från användaren 
With ThisDrawing.Utility 
  BlockNamn = Namn 
  InsertionPoint = .GetPoint(, vbCr & "Ange trappans nedre vänstra hörn: ") 
        ' Insättningspunkt trappa 
        InsättningspunktTrappa(0) = InsertionPoint(0) 
        InsättningspunktTrappa(1) = InsertionPoint(1) 
        InsättningspunktTrappa(2) = Tjocklek 
    Xscale = 1 
    Yscale = 1 
    Zscale = 1 
    RotationsVinkel = .GetAngle(InsertionPoint, vbCr & "Ange 
rotationsvinkel: ") 
End With 

5.4.2 Funktion: RitaHjälpvolym 
För att veta hur stora hjälpvolymer som ska ritas kontrolleras först vilken trappa som valts. 
Med hjälp av insättningspunkten för trappan kan sedan x- och y-koordinaterna för 
hjälpvolymerna beräknas. Eftersom trapporna är block och inte varierar kommer inte heller 
måtten på hjälpvolymerna att variera. Därför kan EndCorner (när en rektangel ritas anges 
startpunkt, i detta fall StartVolym och slutpunkt, i detta fall EndCorner) programmeras 
som InsättningspunktTrappa + de olika trappornas längder respektive höjder, se 
Exempel 5-15. Volymerna görs 50 mm större än trappornas yttermått och höjden har valts 
godtyckligt för att vara högre än höjden på ”trävolymen” CStr(Int(Rumshöjd) +1000). 
Exempel 5-15 

If btnU = True Then 
    EndCorner(0) = InsättningspunktTrappa(0) + 2148 
    EndCorner(1) = InsättningspunktTrappa(1) + 2400 
    Else 
End If 
 
 
If btnRund = True Then 
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    EndCorner(0) = InsättningspunktTrappa(0) + 2497 
    EndCorner(1) = InsättningspunktTrappa(1) + 2497 
    Else 
End If 

If btnRak = True Then 
    EndCorner(0) = InsättningspunktTrappa(0) + 1200 
    EndCorner(1) = InsättningspunktTrappa(1) + 3780 
    Else 
End If 

'Startkoordinater 
StartVolym(0) = InsättningspunktTrappa(0) - 50 – avståndtillvolym 
StartVolym(1) = InsättningspunktTrappa(1) - 50 – avståndtillvolym 
StartVolym(2) = Tjocklek 

'Slutkoordinater 
SlutVolym(0) = EndCorner(0) + 50 + avståndtillvolym 
SlutVolym(1) = EndCorner(1) + 50 + avståndtillvolym 
SlutVolym(2) = StartVolym(2) 

5.4.3 Funktion: TrimmaReglar 
Trimkommandot i ACA2008 gör det möjligt att förkorta en enhet/ett objekt med hjälp av en 
skärningspunkt eller ta bort en del av en enhet/ett objekt mellan två skärningspunkter.57 
Trimkommandot används för att kapa reglarna och ta upp ett hål för trappan. Då reglarna ska 
kapas för att göra plats för trappan, skickas ett kommando som innebär att dels söka efter den 
hjälpvolym som ska användas som trimgräns, och dels söka efter de reglar som ska trimmas. 
Detta görs med hjälp av koordinater som beräknats med hjälp av insättningspunkten för 
bjälklaget. Då reglarna kapats raderas hjälpvolymen. 

Koderna till funktionen visas i Bilaga – Programkoden då dessa är snarlika med ovan 
presenterade koder. 

5.4.4 Funktion: TrimmaSpånskiva 
Efter att reglarna kapats ska även hål tas upp i spånskivorna. Det görs på ungefär samma sätt 
som då reglarna trimma. Det är enbart de två övre spånskivorna som ska redigeras. 
Hjälpvolymen som används söks på två olika höjder, för att säkerställa att rätt spånskivor 
väljs. Kommandot slabcut skickas sedan till ACA2008 för att ta hål i plattorna. Med hjälp av 
insättningspunkten för hjälpvolymen genereras en koordinat som används för att markera 
hjälpvolymen som det avgränsande objektet vid håltagningstillfället. 

Koderna till funktionen visas i Bilaga – Programkoden då dessa är snarlika med ovan 
presenterade koder. 

5.4.5 Funktion: TrimmaYtterregel 
Samma hjälpvolym som används vid håltagningen av spånskivorna används vid kapningen av 
kantbalken närmast trappan. På samma sätt som reglarna kapats, kapas även kantbalken: 
trimfunktionen skickas till ACA2008 som ett kommando, hjälpvolymen markeras med hjälp 
av en koordinat, kommandot som söker regeln skickas, den kapas och slutligen raderas 
volymen. 

Koderna till funktionen visas i Bilaga – Programkoden då dessa är snarlika med ovan 
presenterade koder. 

                                                 
57  AutoCAD hjälpen 
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5.4.6 Funktion: RitaFörstyvning1, 2, 3 och 4 
Förstyvningarna syftar till balkar som ”ramar in trappan”, se de blå balkarna i Figur 9 och 
Figur 12. De ritas på samma sätt som reglarna men med andra avstånds- och längdregler. De 
har även samma dimensioner som reglarna. Förstyvningarna kopplas till definitionen 
45x220 runt trappa. 

Koderna till funktionen visas i Bilaga – Programkoden då dessa är snarlika med ovan 
presenterade koder. 

5.4.7 Mängdförteckning och kostnadskalkylering 
Med hjälp av de olika definitioner som är knutna till objekten kan en mängdförteckning 
snabbt genereras med hjälp av ACA2008. I mängdförteckningen avgör användaren själv vad 
av de till definitionerna kopplade egenskaperna som ska ingå. I detta fall har 
objektsdefinition, area respektive längd, antal och materialkostnad per styck tagits med, se 
Figur 11. 

 
Figur 11 Toppvy av bjälklaget inklusive förteckningstabell. 
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6 ANALYSER OCH SLUTSATSER 
Kapitlet inleds med en kort analys av resultatet av examensarbetet, därefter följer författarens 
rekommendationer och slutligen avslutas kapitlet med förslag på fortsatt arbete.  

6.1 Analys av resultatet 
Syftet med examensarbetet, att undersöka om ett hjälpmedel för regelstyrd 3D-projektering 
kan göras tillgängligt i ACA2008, har på sätt och vis uppnåtts. Begränsningar i programvaran 
har dock medfört ett mindre önskat resultat. Då kantbalken och förstyvningarna ska ritas 
hakar programmet upp sig och dessa läggs på fel höjder, se det verkliga utfallet i Figur 12. 
Målet var att upprätta parametriseringen i VBA men då detta programspråk uppfattas som 
alltför enkelt upplevs detta som svårt. 

  
Figur 12 En jämförelse mellan ursprungsidén och det verkliga utfallet 

6.1.1 Begränsningar i programvaran 
Kommunikationen mellan VBA och ACA2008 är inte riktigt tillfredsställande. De 
kommandon som finns i VBA genererar 3D-solider, ointelligenta objekt utan egenskaper. För 
att komma runt detta måste VBA kommunicera med ACA2008 via dess kommandorad, 
ungefär som att användaren själv skulle skriva in kommandon, på ett ”automatiserat” sätt. 
Olika tester som utförts på programkoden har visat att VBA skickar rätt kommandon till 
ACA2008 men ACA2008 svarar med något helt annat. Till exempel skickar VBA ett 
kommando angående mellan vilka koordinater en balk ska ritas, ACA2008 registrerar dessa 
rätt men ritar fel. 

6.1.2 Informationshantering 
En jämförelse med andra företag samt skapandet av denna demonstrator räcker för att inse att 
det är möjligt att upprätta ett anpassat hjälpmedel för 3D-projektering. Men för att kunna göra 
det måste Moelven först skapa en integrerad informationshantering vilket idag saknas. 
Dessutom blir kommunikationen mellan projektering och produktion en brist då 
uppfattningen är att inte samma lösning kan komma till nytta fler gånger. Erixon (1994) pratar 
om att modulindela produkten; kan en modulindelning göras som medför att till exempel 
kopplingen mellan bjälklag och trappa alltid är densamma oavsett vilken trapptyp som väljs, 
så kallade ”carry overs” som Volvo använder sig av? Det bör minska en del missförstånd? 

Detta skulle kunna inledas med att informationshanteringen struktureras upp i form av 
intelligenta CAD-objekt och kommunikationen underlättas genom ett verktyg som samlar 
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projekteringsregler. Om dessutom en databas upprättas kan alla regler och all information 
sparas och om modellerna som upprättas kan göras parametriska skulle det leda till att mycket 
av det onödiga arbete som utförs idag kan elimineras, se vidare kapitel 6.2.2 - Utnyttja 
programvaran. 

6.2 Rekommendationer 
Rekommendationerna är indelade i fyra steg. Använda programvaran, utnyttja programvaran, 
utveckla programvaran samt alternativ programvara. 

6.2.1 Använda programvaran 
Många av de 3D-modeller som upprättas är uppbyggda för visualisering och består av död 
grafik. Linjerna i modellen bildar enheter, det vill säga de betyder ingenting mer än vad de 
synligt visar. Det finns ingen koppling mellan det som ritas och det som utnyttjas. 
Informationen förs in från handgjorda program till ACA2008 och sedan tillbaka igen. 
Mängdförteckningar beräknas och uppförs för hand. Arbetet är tidskrävande men enbart 
visuellt. Att bara använda programvaran tillför ingen nytta alls egentligen. 

Rekommenderas: 

Steget till att utnyttja programvaran är inte långt. För att uppnå någon typ av effektivisering i 
projekteringen rekommenderas det starkt att programvaran utnyttjas och att de funktioner som 
finns tas till vara på. 

6.2.2 Utnyttja programvaran 
Att både använda och utnyttja programvaran är att ta vara på de funktioner som programvaran 
kan tillhandahålla; definitioner med tillhörande egenskaper, mängdförteckningar, ritningar 
etcetera. 

Det behövs inga avancerade, automatiska program för att utvecklas i en positiv riktning. Att 
satsa på något nytt kostar pengar och det kan vara lämpligt att fokusera på det som redan finns 
tillgängligt. En effektiviserad och intelligent 3D-projektering kan användas till mer än bara 
visualisering. Både Johnsson et al.58 och Jongeling59 pratar om att byggbranschen måste 
integrera informationshanteringen i sitt sätt att arbeta för att uppnå samma effektiva mål som 
inom tillverkningsindustrin. Att arbeta med objektsorienterad informationshantering tar inte 
lång tid men ger mycket tillbaka. Jongeling60 har genomfört en studie där han jämför BIM 
med 2D-CAD. Resultatet visar att aktörerna upplever arbetet med BIM som trevligare, 
intressantare och mer stimulerande jämfört med 2D-CAD.  Exemplen från studien visar även 
på nyttoeffekter i form av högre kvalitet och produktivitet samt minskade kostnader. 

Rekommenderas: 

Det kräver minimal arbetsinsats att ge objekten de egenskaper som krävs för att till exempel 
få en automatisk mängdning av modellerna. Samtidigt genererar det tidsbesparingar i 
projekteringen. Varje anställd som använder sig av ACA2008 för projektering bör kunna 
utnyttja programvaran på ett tillfredsställande sätt. Att till exempel få ut mängdförteckningar 
                                                 
58  Johnsson, H. et al. (2006) IT-stöd för industriellt byggande i trä. Luleå: Luleå tekniska universitet, 

institutionen för Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 
59  Jongeling, R. (2008) BIM istället för 2D-CAD i byggprojekt – en jämförelse mellan dagens byggprocesser 

baserade på 2D-CAD och tillämpningar av BIM. Luleå: Luleå tekniska universitet, institutionen för 
Samhällsbyggnad, avdelningen för Byggkonstruktion. 

60  Ibid. 
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automatiskt ur programmet borde vara en självklarhet. Arbetet måste dessutom bli roligare då 
man ser att det som görs också används. Om inte detta räcker finns två alternativ. Antingen 
utvecklar man programvaran eller så ser man sig om efter en alternativ programvara. 

6.2.3 Utveckla programvaran 
Att utveckla programvaran är att ta en titt bakom programmet, hur är det uppbyggt? Hur kan 
det effektiviseras? 

Detta examensarbete är resultatet av ett försök att på ett enkelt sätt utveckla programvaran och 
göra arbetet mer effektivt. Resultatet har visat att VBA inte riktigt räcker till. Om en 
utveckling av programvaran ska genomföras bör en programmerare kontaktas och ett mer 
avancerat programspråk användas för att utveckla en tilläggsapplikation. Om detta val görs 
bör man vara medveten om att investeringen kan bli hög och risken blir att man låser sig 
ekonomiskt till ACA2008 under en längre tid. 

6.2.4 Alternativ programvara 
Eftersom byggbranschen influeras mer och mer av industriellt byggande och 
tillverkningsindustrin, där parametrisering har en central roll, kan det vara dumt att låsa sig till 
ACA2008. Det finns numera parametriska programvaror på marknaden avsedda för 
byggbranschen. De kostnader som uppstår av att införa en ny programvara i företaget med 
medföljande utbildning kan vägas upp av att det inte behöver kompletteras med avancerade 
tilläggsprogram. På det sättet säkerställer man även att man använder sig av nästa generations 
CAD-verktyg. 

6.3 Konstruktörens roll 
Ibrahim och Krawczyk61 skriver att ett dörrobjekt har en mängd parametrar som avgör hur 
dörren ser ut. Kodningen som ritar detta dörrobjekt måste inkludera dessa parametrar och det 
kräver kunskaper om vilka parametrar som spelar in vid skapandet av en dörr. De 
grundläggande parametrarna är information som bredd, höjd, sillhöjd och karmdimensioner. 
Objekten är inte heller användbara utan kunskapen om hur man bygger dem. Problemet blir 
att dörren blir så bra (eller dålig) som kunskapen som finns bakom den. 

Detta skapar diskussion: försvinner konstruktörens roll om ett helautomatiserat 
beräknings/ritningsprogram skapas. Än är vi inte där och förmodligen kommer det alltid att 
behövas konstruktörer som korrigerar och utvecklar och rättar till. Men blir konstruktörens 
arbete enformigt? Eller måste de kunskaper som en programmerare besitter bli vardagsmat för 
en konstruktör för att han/hon ens ska få kallas konstruktör? Om det i grund och botten är 
konstruktören som sitter på kunskaperna om hur ett objekt bör tillverkas för att hålla och 
samverka med andra objekt är det väl också han/hon som måste programmera? Man kan väl i 
och för sig tänka sig att konstruktörer och programmerare arbetar tillsammans… 

6.4 Förslag på fortsatt arbete 
Ett förslag är att undersöka vilka parametriska programvaror det finns för byggbranschen 
samt provköra dessa och se om de tillfredsställer behovet. 

Vad som också hade varit intressant är att tvärvetenskapligt undersöka möjligheterna att 
tillsammans med en programmerare upprätta ett likadant program fast med ett språk som kan 

                                                 
61  Ibrahim, M. & Krawczyk, R. (2003) The Level of Knowlede og CAD Objects within the Building Information 

Model. Part of ACADIA22 conference proceedings, s. 172-177. 
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kommunicera med ACA2008. För att upprätta det föreslås djupare studier i hur olika 
applikationer till ACA2008 är uppbyggda för att ge inspiration. Till exempel blev jag väldigt 
nyfiken på hur IMPACT är uppbyggt. Dessutom borde programmet utformas på ett sådant sätt 
att om trappan tas bort borde bjälklaget återgå till sin ursprungsform. 

Enligt Johnsson62 finns det utvecklingar i AutoLISP som är riktigt avancerade. Om AutoLISP 
kan kommunicera med ACA2008 kan det vara en idé att undersöka om det är tillräckligt 
avancerat för att tillfredsställa detta ändamål. 

 

                                                 
62  Johnsson, Helena. Universitetslektor Luleå tekniska universitet. 
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BILAGA – PROGRAMKODEN 
Option Explicit 

Dim Längd As Long 
Dim Bredd As Long 
Dim Tjocklek As Long 

Dim Rumshöjd As Long 
Dim Regelhöjd As Long 
Dim Regelbredd As Long 

Dim RegelCC As Long 
Dim KantbalksBredd As Long 
Dim KantbalksHöjd As Long 

Dim Insättningspunkt As Variant 
Dim InsättningspunktTrappa(0 To 2) As Double 
Dim EndCorner(0 To 2) As Double 

 

Public Sub btnRitaBjälklag_Click() 

'Definierar indatat 
Längd = Val(txtLängd.Text) 
Bredd = Val(txtBredd.Text) 
Tjocklek = Val(txtTjocklek.Text) 

Rumshöjd = Val(txtRumshöjd.Text) 
Regelhöjd = Val(txtRegelhöjd.Text) 
Regelbredd = Val(txtRegelbredd.Text) 

RegelCC = Val(txtRegelCC.Text) 
KantbalksBredd = 45 
KantbalksHöjd = Regelhöjd 

'Döljer formuläret 
formIndata.Hide 

'Kontrollerar att det finns korrekta värden att arbeta med 
If  Bredd <= 0 Or 

Längd <= 0 Or 
Regelbredd <= 0 Or 
RegelCC <= 0 Or 
Regelhöjd <= 0 Or 
Rumshöjd <= 0 Or 
Tjocklek <= 0 

Then MsgBox "Du måste ange värden > 0 i alla fält för att kunna fortsätta", 
vbInformation, "Felaktiga värden" 

'Visar formuläret 
formIndata.Show 

Else Insättningspunkt = ThisDrawing.Utility.GetPoint(, "Ange bjälklagets 
nedre vänstra hörn: ") 

End If 
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'Ritar vänstra kantbalken 
Call RitaKantbalk(1, KantbalksBredd) 

'Ritar högra kantbalken 
Call RitaKantbalk(2, Bredd - KantbalksBredd) 

'Ritar reglarna 
Dim i As Long 
Dim ReglarAttRita As Long 

'Antalet reglar som ska ritas är: 
ReglarAttRita = Int((Längd - Regelbredd)/RegelCC) 

For  i = 0 To ReglarAttRita 
Call RitaRegel(Insättningspunkt(1) + i*RegelCC) 

Next 

'Ritar undre spånskivan 
Call RitaSpånskiva(0) 

'Ritar den undre spånskivan på det övre bjälklaget 
Call RitaSpånskiva(Tjocklek + Rumshöjd) 

'Ritar den övre spånskivan på det övre bjälklaget 
Call RitaSpånskiva(Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek + Regelhöjd) 

'Visar formuläret 
formIndata.Show 

End Sub 
 

Public Sub btnRitaTrappa_Click() 

'Definierar indatat igen (ny sub - nya förutsättningar) 
Längd = Val(txtLängd.Text) 
Bredd = Val(txtBredd.Text) 
Tjocklek = Val(txtTjocklek.Text) 

Rumshöjd = Val(txtRumshöjd.Text) 
Regelhöjd = Val(txtRegelhöjd.Text) 
Regelbredd = Val(txtRegelbredd.Text) 

RegelCC = Val(txtRegelCC.Text) 
KantbalksBredd = 45 
KantbalksHöjd = Regelhöjd 

'Sätter in vald trappa 
If  btnU = True 

Then Call RitaTrappa("U-trappa") 
Else 

End If 



Bilaga – Programkoden 

III 

If btnRund = True 
Then Call RitaTrappa("RundTrappa") 
Else 

End If 

If btnRak = True 
Then Call RitaTrappa("RakTrappa") 
Else 

End If 

'Ritar volymerna som ska användas för att trimma reglarna 
Call RitaHjälpvolym(2*Regelbredd) 
Call TrimmaReglar 

'Ritar volymerna som ska användas för att trimma spånskivorna och 
ytterregeln 
Call RitaHjälpvolym(0) 
Call TrimmaSpånskiva(1) 
Call TrimmaSpånskiva(2) 

'Trimmar ytterregeln 
Call TrimmaYtterregel 

'Ritar förstyvning runt vald trappa, de två övre 
Call RitaFörstyvning1(50) 
Call RitaFörstyvning1(Regelbredd + 50) 

'Ritar förstyvning runt vald trappa, de två undre 
Call RitaFörstyvning2(-(Regelbredd + 50)) 
Call RitaFörstyvning2(-(2*Regelbredd + 50)) 

'Ritar förstyvning runt vald trappa, de två vertikala 
Call RitaFörstyvning3(50 + Regelbredd) 
Call RitaFörstyvning3(50 + 2*Regelbredd) 

'Rita extrabalken 
Call RitaFörstyvning4 

End Sub 
 

Private Sub RitaKantbalk(position As Variant, x As Variant) 
Dim justify As String 

'Kontrollerar vilken kantbalk som ska ritas vänstra(1)  
eller högra(2) 
If  position = 1 

Then justify = "BL" 
Else 

End If 

If  position = 2 
Then justify = "BR" 
Else 
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End If 

Dim StartKantbalk(0 To 2) As Double 
Dim SlutKantbalk(0 To 2) As Double 

'Startkoordinater 
StartKantbalk(0) = Insättningspunkt(0) + x 
StartKantbalk(1) = Insättningspunkt(1) 
StartKantbalk(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek 

'Slutkoordinater 
SlutKantbalk(0) = Insättningspunkt(0) + x 
SlutKantbalk(1) = Insättningspunkt(1) + Längd 
SlutKantbalk(2) = StartKantbalk(2) 

'Skickar kommandot rita balk till AutoCAD samt koordinater för 
insättning av balken 
ThisDrawing.SendCommand ("beamadd " & "style " & "45x220 standard" & vbCr & 
"justify " & CStr(justify) & vbCr & CStr(Int(StartKantbalk(0))) & "," & 
CStr(Int(StartKantbalk(1))) & "," & CStr(StartKantbalk(2)) & vbCr & 
CStr(Int(SlutKantbalk(0))) & "," & CStr(Int(SlutKantbalk(1))) & "," & 
CStr(SlutKantbalk(2)) & vbNew Line) 

End Sub 
 

Private Sub RitaRegel(y As Double) 
Dim StartRegel(0 To 2) As Double 
Dim SlutRegel(0 To 2) As Double 

'Startkoordinater 
StartRegel(0) = Insättningspunkt(0) + KantbalksBredd 
StartRegel(1) = y + Regelbredd 
StartRegel(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek 

'Slutkoordinater 
SlutRegel(0) = Insättningspunkt(0) + Bredd - 2*KantbalksBredd 
SlutRegel(1) = y + Regelbredd 
SlutRegel(2) = StartRegel(2) 

'Ritar balkarna 
ThisDrawing.SendCommand ("beamadd " & "style " & "45x220 standard" & vbCr & 
"justify " & "BR" & vbCr & CStr(Int(StartRegel(0))) & "," & 
CStr(Int(StartRegel(1))) & "," & CStr(StartRegel(2)) & vbCr &  
CStr(Int(SlutRegel(0))) & "," & CStr(Int(SlutRegel(1))) & "," &  
CStr(SlutRegel(2)) & vbNewLine) 

End Sub 
 

Private Sub RitaSpånskiva(z As Double) 
Dim Punkt(0 To 14) As Double 

'Koordinater hörn 1 
Punkt(0) = Insättningspunkt(0) 
Punkt(1) = Insättningspunkt(1) 
Punkt(2) = z 
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'Koordinater hörn 2 
Punkt(3) = Insättningspunkt(0) + Bredd 
Punkt(4) = Insättningspunkt(1) 
Punkt(5) = z 

'Koordinater hörn 3 
Punkt(6) = Insättningspunkt(0) + Bredd 
Punkt(7) = Insättningspunkt(1) + Längd 
Punkt(8) = z 

'Koordinater hörn 4 
Punkt(9) = Insättningspunkt(0) 
Punkt(10) = Insättningspunkt(1) + Längd 
Punkt(11) = z 

'Ritar spånskiva 
ThisDrawing.SendCommand ("slabadd " & "style " & "spånskiva 22mm" & vbCr & 
"justify " & "bottom" & vbCr & CStr(Int(Punkt(0))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(1))) & "," & CStr(Punkt(2)) & vbCr & CStr(Int(Punkt(3))) & 
"," & CStr(Int(Punkt(4))) & "," & CStr(Punkt(5)) & vbCr & 
CStr(Int(Punkt(6))) & "," & CStr(Int(Punkt(7))) & "," & CStr(Punkt(8)) & 
vbCr & CStr(Int(Punkt(9))) & "," & CStr(Int(Punkt(10))) & "," & 
CStr(Punkt(11)) & vbCr & "c" & vbNewLine) 

End Sub 
 

Private Sub RitaTrappa(Namn As String) 
Dim BlockNamn As String 
Dim InsertionPoint As Variant 
Dim Xscale As Double 

Dim Yscale As Double 
Dim Zscale As Double 
Dim RotationsVinkel As Double 

'Döljer formuläret 
formIndata.Hide 

'Indata från användaren 
With ThisDrawing.Utility 

BlockNamn = Namn 

InsertionPoint = .GetPoint(, vbCr & "Ange trappans nedre vänstra hörn: 
") 

InsättningspunktTrappa(0) = InsertionPoint(0) 
InsättningspunktTrappa(1) = InsertionPoint(1) 
InsättningspunktTrappa(2) = Tjocklek 

Xscale = 1 
Yscale = 1 
Zscale = 1 

RotationsVinkel = .GetAngle(InsertionPoint, vbCr & "Ange 
rotationsvinkel: ") 

End With 
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'Ritar trappan 
'Om ngt skulle gå fel så fortsätter programmet ändå 
On Error Resume Next 
ThisDrawing.ModelSpace.InsertBlock InsättningspunktTrappa, BlockNamn, 
Xscale, Yscale, Zscale, RotationsVinkel 

End Sub 
 

Private Sub RitaHjälpvolym(avståndtillvolym As Long) 
If  btnU = True 

Then EndCorner(0) = InsättningspunktTrappa(0) + 2148 
EndCorner(1) = InsättningspunktTrappa(1) + 2400 
Else 

End If 

If  btnRund = True 
Then EndCorner(0) = InsättningspunktTrappa(0) + 2497 
EndCorner(1) = InsättningspunktTrappa(1) + 2497 
Else 

End If 

If btnRak = True 
Then EndCorner(0) = InsättningspunktTrappa(0) + 1200 
EndCorner(1) = InsättningspunktTrappa(1) + 3780 
Else 

End If 

Dim StartVolym(0 To 2) As Double 
Dim SlutVolym(0 To 2) As Double 

'Startkoordinater 
StartVolym(0) = InsättningspunktTrappa(0) - 50 - avståndtillvolym 
StartVolym(1) = InsättningspunktTrappa(1) - 50 – avståndtillvolym 
StartVolym(2) = Tjocklek 

'Slutkoordinater 
SlutVolym(0) = EndCorner(0) + 50 + avståndtillvolym 
SlutVolym(1) = EndCorner(1) + 50 + avståndtillvolym 
SlutVolym(2) = StartVolym(2) 

'Ritar hjälpvolymen 
ThisDrawing.SendCommand ("MassElementAdd " & "Shape " & "Box " & 
CStr(Int(StartVolym(0))) & "," & CStr(Int(StartVolym(1)))) & "," & 
CStr(Int(StartVolym(2)) & vbCr & CStr(Int(SlutVolym(0))) & "," & 
CStr(Int(SlutVolym(1)))) & "," & CStr(Int(SlutVolym(2)) & vbCr & 
CStr(Int(Rumshöjd) + 1000) & vbCr & "0" & vbCr & vbCr) 

End Sub 
 

Private Sub TrimmaReglar() 
Dim Punkt(0 To 11) As Double 

'Koordinaterna som ska söka hjälpvolymen 
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Punkt(0) = Insättningspunkt(0) – 50 
Punkt(1) = Insättningspunkt(1) 
Punkt(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek + Regelhöjd/2 

Punkt(3) = Insättningspunkt(0) – 150 
Punkt(4) = Insättningspunkt(1) + Längd 
Punkt(5) = Punkt(2) 

'Söker hjälpvolymen 
ThisDrawing.SendCommand ("trim " & CStr(Int(Punkt(0))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(1))) & "," & CStr(Int(Punkt(2))) & vbCr & 
CStr(Int(Punkt(3))) & "," & CStr(Int(Punkt(4))) & "," & CStr(Int(Punkt(5))) 
& vbCr & vbCr) 

'Koordinaterna som ska söka reglarna 
Punkt(6) = Insättningspunkt(0) + 50 
Punkt(7) = Insättningspunkt(1) - 0.95*(50 + 2*Regelbredd) 
Punkt(8) = Punkt(2) 

Punkt(9) = Insättningspunkt(0) + 250 
Punkt(10) = EndCorner(1) + 0.95*(50 + 2*Regelbredd) 
Punkt(11) = Punkt(2) 

'Söker reglarna 
ThisDrawing.SendCommand ("crossing " & CStr(Int(Punkt(6))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(7))) & "," & CStr(Int(Punkt(8))) & vbCr & 
CStr(Int(Punkt(9))) & "," & CStr(Int(Punkt(10))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(11))) & vbCr & vbCr) 

'Raderar hjälpvolymen 
ThisDrawing.SendCommand ("erase " & CStr(Int(Punkt(0))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(1))) & "," & CStr(Int(Punkt(2))) & vbCr & 
CStr(Int(Punkt(3))) & "," & CStr(Int(Punkt(4))) & "," & CStr(Int(Punkt(5))) 
& vbCr & vbCr) 

End Sub 
 

Private Sub TrimmaSpånskiva(nummer As Variant) 
Dim Punkt(0 To 5) As Double 

'X- och Y-koordinater för spånskivorna 
Punkt(0) = InsättningspunktTrappa(0) – Regelbredd 
Punkt(1) = InsättningspunktTrappa(1) + 500 

'Z-koordinaten för spånskivorna 
If  nummer = 1 

Then Punkt(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek/2 
Else 

End If 

If  nummer = 2 
Then Punkt(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek + Regelhöjd + 
Tjocklek/2 
Else 

End If 
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'Skickar kommando om håltagning ”slabcut” 
ThisDrawing.SendCommand ("slabcut " & CStr(Int(Punkt(0))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(1))) & "," & CStr(Int(Punkt(2))) & vbCr) 

'Insättningspunkten för hjälpvolymen 
Punkt(3) = InsättningspunktTrappa(0) – 50 
Punkt(4) = InsättningspunktTrappa(1) – 50 
Punkt(5) = Tjocklek + Rumshöjd/2 

'Slutför kommando om håltagning 
ThisDrawing.SendCommand (CStr(Int(Punkt(3))) & "," & CStr(Int(Punkt(4))) & 
"," & CStr(Int(Punkt(5))) & vbCr & vbCr) 

End Sub 
 

Private Sub TrimmaYtterregel() 
Dim Punkt(0 To 8) As Double 

'Insättningspunkten för hjälpvolymen 
Punkt(0) = InsättningspunktTrappa(0) – 50 
Punkt(1) = InsättningspunktTrappa(1) – 50 
Punkt(2) = Tjocklek + Rumshöjd/2 

'Söker efter hjälpvolymen genom att skicka en koordinat 
ThisDrawing.SendCommand ("trim " & CStr(Int(Punkt(0))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(1))) & "," & CStr(Int(Punkt(2))) & vbCr & vbCr) 

'Koordinaterna som ska söka regeln 
Punkt(3) = InsättningspunktTrappa(0) + 10 
Punkt(4) = InsättningspunktTrappa(1) – 40 
Punkt(5) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek + Regelhöjd/2 

Punkt(6) = InsättningspunktTrappa(0) – 10 
Punkt(7) = InsättningspunktTrappa(1) – 10 
Punkt(8) = Punkt(5) 

'Kommandot som kapar kantregelen 
ThisDrawing.SendCommand ("fence " & CStr(Int(Punkt(3))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(4))) & vbCr & CStr(Int(Punkt(6))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(7))) & vbCr & vbCr & vbCr) 

'Raderar hjälpvolymen 
ThisDrawing.SendCommand ("erase " & CStr(Int(Punkt(0))) & "," & 
CStr(Int(Punkt(1))) & "," & CStr(Int(Punkt(2))) & vbCr & vbCr) 

End Sub 
 

Private Sub RitaFörstyvning1(Avståndtillregel As Long) 

'förstyvning1 syftar till de horisontella reglarna ovan trappan 

'Ritar längsgående reglar 
Dim StartFörstyvning1(0 To 2) As Double 
Dim SlutFörstyvning1(0 To 2) As Double 

'Startkoordinater 
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StartFörstyvning1(0) = InsättningspunktTrappa(0) 
StartFörstyvning1(1) = EndCorner(1) + Avståndtillregel 
StartFörstyvning1(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek 

'Slutkoordinater 
SlutFörstyvning1(0) = InsättningspunktTrappa(0) + Bredd - 2*KantbalksBredd 
SlutFörstyvning1(1) = EndCorner(1) + Avståndtillregel 
SlutFörstyvning1(2) = StartFörstyvning1(2) 

'Ritar balkarna 
On Error Resume Next 
ThisDrawing.SendCommand ("beamadd " & "style " & "45x220 runt trappa" & 
vbCr & "justify " & "BL" & vbCr & CStr(Int(StartFörstyvning1(0))) & "," & 
CStr(Int(StartFörstyvning1(1))) & "," & CStr(StartFörstyvning1(2)) & vbCr & 
CStr(Int(SlutFörstyvning1(0))) & "," & CStr(Int(SlutFörstyvning1(1))) & "," 
& CStr(SlutFörstyvning1(2)) & vbNewLine) 

End Sub 
 

Private Sub RitaFörstyvning2(Avståndtillregel As Long) 

'förstyvning2 syftar till de horisontella reglarna nedan trappan 

'Ritar längsgående reglar 
Dim StartFörstyvning2(0 To 2) As Double 
Dim SlutFörstyvning2(0 To 2) As Double 

'Startkoordinater 
StartFörstyvning2(0) = InsättningspunktTrappa(0) 
StartFörstyvning2(1) = InsättningspunktTrappa(1) + Avståndtillregel 
StartFörstyvning2(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek 

'Slutkoordinater 
SlutFörstyvning2(0) = InsättningspunktTrappa(0) + Bredd - 2*KantbalksBredd 
SlutFörstyvning2(1) = InsättningspunktTrappa(1) + Avståndtillregel 
SlutFörstyvning2(2) = StartFörstyvning2(2) 

'Ritar balkarna 
On Error Resume Next 
ThisDrawing.SendCommand ("beamadd " & "style " & "45x220 runt trappa" & 
vbCr & "justify " & "BL" & vbCr & CStr(Int(StartFörstyvning2(0))) & "," & 
CStr(Int(StartFörstyvning2(1))) & "," & CStr(StartFörstyvning2(2)) & vbCr & 
CStr(Int(SlutFörstyvning2(0))) & "," & CStr(Int(SlutFörstyvning2(1))) & "," 
& CStr(SlutFörstyvning2(2)) & vbNewLine) 

End Sub 
 

Private Sub RitaFörstyvning3(Avståndtillregel As Long) 

'förstyvning3 syftar till de vertikala reglarna 

'Ritar tvärsgående reglar 
Dim StartFörstyvning3(0 To 2) As Double 
Dim SlutFörstyvning3(0 To 2) As Double 

'Startkoordinater 
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StartFörstyvning3(0) = EndCorner(0) + Avståndtillregel 
StartFörstyvning3(1) = InsättningspunktTrappa(1) – 50 
StartFörstyvning3(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek 

'Slutkoordinater 
SlutFörstyvning3(0) = EndCorner(0) + Avståndtillregel 
SlutFörstyvning3(1) = EndCorner(1) + 50 
SlutFörstyvning3(2) = StartFörstyvning3(2) 

'Ritar balkarna 
On Error Resume Next 
ThisDrawing.SendCommand ("beamadd " & "style " & "45x220 runt trappa" & 
vbCr & "justify " & "BL" & vbCr & CStr(Int(StartFörstyvning3(0))) & "," & 
CStr(Int(StartFörstyvning3(1))) & "," & CStr(StartFörstyvning3(2)) & vbCr & 
CStr(Int(SlutFörstyvning3(0))) & "," & CStr(Int(SlutFörstyvning3(1))) & "," 
& CStr(SlutFörstyvning3(2)) & vbNewLine) 

End Sub 
 

Private Sub RitaFörstyvning4() 

'förstyvning4 syftar till balken som ligger där kantbalken trimmats 
Dim StartFörstyvning4(0 To 2) As Double 
Dim Slutförstyvning4(0 To 2) As Double 

'Startkoordinater 
StartFörstyvning4(0) = InsättningspunktTrappa(0) – Regelbredd 
StartFörstyvning4(1) = InsättningspunktTrappa(1) – 900 
StartFörstyvning4(2) = Tjocklek + Rumshöjd + Tjocklek 

'Slutkoordinater 
Slutförstyvning4(0) = InsättningspunktTrappa(0) – Regelbredd 
Slutförstyvning4(1) = EndCorner(1) + 900 
Slutförstyvning4(2) = StartFörstyvning4(2) 

'Ritar balkarna 
On Error Resume Next  

ThisDrawing.SendCommand ("beamadd " & "style " & "45x220 standard" & vbCr & 
"justify " & "BL" & vbCr & CStr(Int(StartFörstyvning4(0))) & "," & 
CStr(Int(StartFörstyvning4(1))) & "," & CStr(StartFörstyvning4(2)) & vbCr & 
CStr(Int(Slutförstyvning4(0))) & "," & CStr(Int(Slutförstyvning4(1))) & "," 
& CStr(Slutförstyvning4(2)) & vbNewLine) 

'Döljer formuläret 
formIndata.Hide 

End Sub 
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