
Department of Science and Technology Institutionen för teknik och naturvetenskap  
Linköping University Linköpings universitet

gnipökrroN 47 106 nedewS ,gnipökrroN 47 106-ES

LIU-ITN-TEK-G-18/090--SE

Hantering och beräkning av
U-värden med Dynamo och Excel

Patrik Håkansson

Johan Kreivi

2018-06-08



LIU-ITN-TEK-G-18/090--SE

Hantering och beräkning av
U-värden med Dynamo och Excel

Examensarbete utfört i Byggteknik
vid Tekniska högskolan vid

Linköpings universitet

Patrik Håkansson
Johan Kreivi

Handledare Osama Hassan
Examinator Dag Haugum

Norrköping 2018-06-08



Upphovsrätt

Detta dokument hålls tillgängligt på Internet – eller dess framtida ersättare –
under en längre tid från publiceringsdatum under förutsättning att inga extra-
ordinära omständigheter uppstår.

Tillgång till dokumentet innebär tillstånd för var och en att läsa, ladda ner,
skriva ut enstaka kopior för enskilt bruk och att använda det oförändrat för
ickekommersiell forskning och för undervisning. Överföring av upphovsrätten
vid en senare tidpunkt kan inte upphäva detta tillstånd. All annan användning av
dokumentet kräver upphovsmannens medgivande. För att garantera äktheten,
säkerheten och tillgängligheten finns det lösningar av teknisk och administrativ
art.

Upphovsmannens ideella rätt innefattar rätt att bli nämnd som upphovsman i
den omfattning som god sed kräver vid användning av dokumentet på ovan
beskrivna sätt samt skydd mot att dokumentet ändras eller presenteras i sådan
form eller i sådant sammanhang som är kränkande för upphovsmannens litterära
eller konstnärliga anseende eller egenart.

För ytterligare information om Linköping University Electronic Press se
förlagets hemsida http://www.ep.liu.se/

Copyright

The publishers will keep this document online on the Internet - or its possible
replacement - for a considerable time from the date of publication barring
exceptional circumstances.

The online availability of the document implies a permanent permission for
anyone to read, to download, to print out single copies for your own use and to
use it unchanged for any non-commercial research and educational purpose.
Subsequent transfers of copyright cannot revoke this permission. All other uses
of the document are conditional on the consent of the copyright owner. The
publisher has taken technical and administrative measures to assure authenticity,
security and accessibility.

According to intellectual property law the author has the right to be
mentioned when his/her work is accessed as described above and to be protected
against infringement.

For additional information about the Linköping University Electronic Press
and its procedures for publication and for assurance of document integrity,
please refer to its WWW home page: http://www.ep.liu.se/

© Patrik Håkansson, Johan Kreivi



 

Tekniska högskolan vid Linköpings universitet 
581 83 LINKÖPING 

www.liu.se 

 

EXAMENSARBETE HÖGSKOLEINGENJÖR I BYGGNADSTEKNIK 

 

 

HANTERING OCH BERÄKNING AV U-VÄRDEN 
MED DYNAMO OCH EXCEL 

AUTOMATISERING AV ARBETSFLÖDE MED PROGRAMMERING  

 

MANAGING AND CALCULATING U-VALUES WITH DYNAMO AND EXCEL 

 AUTOMATION OF WORKFLOW USING PROGRAMMING 

 

 
Johan Kreivi & Patrik Håkansson 

 

NORRKÖPING  





 SAMMANFATTNING 

 

I 

SAMMANFATTNING  
I de fallen där det är möjligt använder gärna byggnadsingenjören sig av standardlösningar 
med materialval och dimensioner som garanterar specifika U-värden. Standardlösningarna 
måste dock ibland frångås, vid exempelvis specifika krav på tjocklekar eller material som inte 
finns som standardlösning hos leverantörerna. Byggnadsingenjörens 
uppgift blir då tidskrävande gällande beräkningar av U-värden, där många iterativa 
beräkningar krävs, och att överföra konstruktionen till en 3D-modell. En rationalisering av 
detta arbetsflöde kan åstadkommas med hjälp av programmering.  

I denna studie skapas ett datorprogram i Visual Basic för Excel, som gör U-värdeberäkningar 
på olika väggkonstruktioner med trästomme. Även ett script i insticksprogrammet Dynamo 
skapas för att överföra den beräknade väggkonstruktionen till BIM-programmet Revit. 

Resultatet blev ett program som beräknar U-värdet, som även innehåller kontroller som 
hindrar användaren att ange felaktigt indata. Beräkningen med detta program ger en definitiv 
effektivisering i tid gentemot handberäkningar. Dock kan det ta tid att skriva ett sådant 
program för ovana, men med tidigare kännedom om programmering kan detta avhjälpas. 

Att ta sig an och lära sig Dynamo, hur det fungerar och var man hittar rätt funktioner var detta 
arbetes främsta svårighet. Dynamo bjuder på branta inlärningströsklar och ingen tidigare 
forskning som berörde det som gjordes i detta arbete. Ett fungerande script lyckades tillslut 
skapas, men mycket av det svåra arbetet skulle ha underlättats om tidigare kännedom om 
programmering funnits. Det kan således vara fördelaktigt för byggnadsingenjören som vill 
arbeta med Dynamo att lära sig programmering i deras utbildning. 
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ABSTRACT 
In cases where it is possible, building engineers tend to use standard solutions, where the 
choices of material and dimensions guarantees specific U-values. However, standard solutions 
must sometimes be diverted, for example in instances where specific thicknesses or materials 
are required, where standard solutions are not suitable. The building engineers task then 
becomes time-consuming due to the amounts of calculations required to compute U values 
and the manual labour required to transfer the design to a 3D model. Rationalization of this 
workflow can be accomplished by programming. 

In this study, a computer program is created in Visual Basic for Excel, to calculate U-values 
for different types of wooden wall-structures. Also, a script in a plug-in called Dynamo is 
created to transfer the calculated wall-tructure to the BIM program Revit. 

The essay results in a program that calculates the U-value, which also preforms certain 
controls to prevent the user from entering incorrect input. The calculation of this program 
provides a time efficient way of calculating U values compared to hand-calculations. 
However, it may take time to write such a program for those unfamiliar to programming, but 
with prior knowledge of programming this can be remedied. 

Learning Dynamo and where to find its functions was the main difficulty of this paper. 
Dynamo offers a steep learning curve and there was no previous research on the topic of this 
work. A working script was successfully created, but much of the difficulties would have 
been eased if previous knowledge regarding programming existed. It may therefore be 
beneficial for construction engineers who want to work with Dynamo to be introduced to 
programming in their education.





 FÖRORD 

 

V 

FÖRORD 
Detta arbete har utförts som en avslutande del av utbildningen på 180 hp till högskoleingenjör 
i byggnadsteknik vid Linköpings universitet. Ett stort tack till WSP Linköping för ert 
välkomnande att vara med i er vardagliga verksamhet. 

Tack till vår handledare Osama Hassan vid Linköpings Universitet för att ha gett oss fria 
tyglar och handledning när så behövts.





 BEGREPPSFÖRKLARINGAR 

 

VII 

BEGREPPSFÖRKLARINGAR 
BIM – Byggnadsinformationsmodell, en 3D modell med inbakad information.  

U-värde – Ett värde som visar på hur pass värmeisolerande en konstruktion är 

Lambda-värde – Ett materials värmekonduktivitet (isoleringsförmåga) i W/(m×K) 

BBR – Boverkets byggregler. 

BASIC – ett programmeringsspråk, akronym för Beginner's All-purpose Symbolic Instruction 
Cod. 

Utvecklingsmiljö – Textredigerare för att läsa, skriva och köra programkod. 

VBA – Visual Basic for Applications, programmeringsspråk som finns i bland annat Excel. 

API – Applikationsprogrammeringsgränssnitt, används vid användning av ett programs 
funktioner genom programmering. 

Thermal Asset – Inställningstillgång för termiska data i Revit 

Parameter (i Revit) – En egenskap 

Transponering – Kolumner och rader byter plats
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Med allt högre krav satta av Boverkets byggregler och ökad miljömedvetenhet och 
handlingsvilja från beställarens sida så vill många aktörer öka energieffektiviteten hos nya 
som såväl befintliga byggnader. Detta kan bland annat göras genom att öka 
isoleringsförmågan i väggkonstruktioner. (Boverket, 2012)(Eurobarometer, 2011) 

I de fallen där det är möjligt används gärna familjära konstruktionslösningar för väggar, som 
ofta levereras som kompletta system från leverantörer.  Dessa så kallade standardlösningar har 
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materialval och dimensioner som garanterar specifika U-värden. Standardlösningarna 
måste dock ibland frångås vid exempelvis specifika krav på tjocklekar eller material som inte 
finns som standardlösning hos leverantörerna. Konstruktörens uppgift blir då tidskrävande 
gällande beräkningar av exempelvis U-värden, där många iterativa beräkningar krävs för att 
jämföra resultat.  

Det finns idag många beräkningsprogram och räknesnurror i Excel som beräknar U-värden. 
De flesta av dessa program kommer från leverantörer av isolering eller väggsystem, kan vara 
begränsade till att använda deras egna produkter. Eftersom man inte kan kontrollera hur 
beräkningen görs kan man även betvivla deras tillförlitlighet. Att få dokumentation kring 
beräkningen och överföra konstruktionen till en 3D-modell är inte möjligt i dessa 
beräkningsprogram. Inte heller finns inbygga kontroller i programmet, för att förhindra att 
användaren anger fel idata, vilket resulterar i kostsamma misstag. 

Idag överförs beräknade konstruktioner oftast för hand in i 3D-modeller vilket är 
tidskrävande, och en viss risk för felskrivningar förekommer. En rationalisering av detta 
arbetsflödet vid överföring av beräknade data till en 3D-modell kan åstadkommas med hjälp 
av programmering. Programmet Revit, som är ett BIM-verktyg som används vid modellering 
av konstruktioner och som kan hålla i information i modellerna så som exempelvis väggars 
material och dess egenskaper. Med hjälp av insticksprogrammet Dynamo, en visuell 
programmeringsmiljö, har man tillgång till Revits alla funktioner samt ytterligare möjligheter 
att arbeta gentemot andra program. Egna script kan även skrivas i Dynamo med hjälp av 
språket Python, som kan man möjliggöra överföring av beräknade konstruktioner mellan 
Revit och Excel.  

  



Hantering och beräkning av U-värden med Dynamo och Excel 

 

1.1.1 Tidigare arbeten och forskning 

Det finns många tidigare arbeten gjorda kring U-värdensberäkningar, där beräkningsmodellen 
tas upp för att beräkna U-värden. Ett exempel på ett sådant är rapporten är Beräkning av U-
värde för hus (Lundmark, 2006), som förklarar mycket om de ingående delarna i U-
värdesberäknignar.  

Ett arbete som avser utveckling av datorprogram med programmering, för att automatisera 
beräkningar inom byggnadsteknik, är Dataprogram för beräkning av pålfundament och 
felslagning av pålar (Dahlqvist & Parbrand, 2002). Detta är ett examensarbete som använder 
sig av programmeringsspråket Visual Basic för att skapa ett datorprogram som beräknar 
pålfundament med mera. Arbetet har en avsaknad av hantering mot fel, vilket kan anses vara 
en viktig del för att minska ekonomiska förluster som förorsakats av beräkningsfel.  

Vad det gäller arbeten om utvecklande av script i Dynamo är utbudet av vetenskaplig 
litteratur knapphändig, vilket antas bero på att Dynamo är nytt i branschen. En vetenskaplig 
artikel som skrivits om ämnet är Optimizing BIM Metadata Manipulation Using Parametric 
Tools (Khaja, et al., 2016), där styrkan i parameter-modellering och programmering med 
Dynamo presenteras.  I examensarbetet Parameterstyrd projektering av broar används 
motsvarande program till Revit och Dynamo, nämligen Tekla Structures och 
Rhinoceros/Grasshopper, program som likt Dynamo kan användas för att programmera mot 
en BIM-modell. Tyvärr så tar inget av dessa arbeten upp vad denna studie är ämnat att göra 
med Dynamo, och vi kommer inte kunna använda oss av dessa. 

1.1.2 Problemformulering 

Företaget WSP i Linköping, som detta examensarbete gjordes i nära koppling med och som 
påvisade behovet av ett program som gör U-värdeberäkningar för träkonstruktioner, hade 
även ingen eller lite vetskap om programmet Dynamo. Tillsammans med avsaknaden av 
tidigare forskning och arbeten kring Dynamo blev det intressant att vidare fördjupa sig inom 
ämnet och se hur detta kan underlätta för byggnadsingenjörer. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att automatisera beräkningar för U-värden med hjälp av 
programmering, för att kunna jämföra olika konstruktionslösningar och förenkla arbetsflödet 
då en väggkonstruktion skall överföras till en BIM modell. 

Examensarbetes mål är att skapa ett datorprogram i Exel, som snabbt gör U-värdeberäkningar 
på olika typer av träkonstruktioner, utifrån en uppsättning av parametrar, och presenterar 
dessa för användaren. Den valda väggkonstruktionen skall sedan överföras till ett BIM-
program, med hjälp av ett script i insticksprogrammet Dynamo. 



 INLEDNING 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur kan beräkningsprocessen gällande U-värden automatiseras med hjälp av 
programmering i Visual Basic till Excel? 

 Hur kan arbetsflödet vid överföringen av data till en BIM-modell automatiseras med 
Dynamo? 

1.4 Metod 

Relevant litteratur som behandlar energiberäkningar studeras, främst för beräkningsmodellen 
som enligt regelverket i BBR skall användas för att erhålla U-värden (Boverket, 2017). 
Därefter kommer litteratur om programmering i språket BASIC och insticksmodulen 
Dynamo, som beskrivs mer ingående senare i rapporten, att studeras. 

Ett flödesschema tas fram, som visar grovt hur beräkningsdelen av programmet kan utformas 
(Bell, 2005). Flödesschemat stå till grund för i vilken ordning programmeringen kommer att 
göras, där varje etapp består av en egen funktion, en algoritm skapad i programkod för att 
utgöra ett bestämt syfte. Slutligen sammanfogas alla funktioner till det slutliga programmet. 
Vidare, för att begränsa den mänskliga faktorns inverkan vid felberäkningar, kan kontroller 
och rimlighetsanalysver byggas in i programvaran.  

Slutligen verifieras beräkningsprogrammet genom att jämföra dess resultat med 
handberäkningar, för att determinera huruvida programmet utför beräkningen korrekt. Vidare 
jämförs programmet med isoleringstillverkarnas egna beräkningsprogram för att ytterliggare 
bestyrka programmets validitet. 

1.5 Avgränsningar 

Detta examensarbete är begränsat till att enbart betrakta U-värdet för väggkonstruktioner med 
trästomme, enligt BBR:s krav. Köldbryggor som uppkommer vid fönster, anslutningar och 
installationer, behandlas ej.  Programmeringen kommer ske i BASIC samt Dynamo, med stor 
del av Phyton och kommer enbart beskrivas ytligt, ingen vidare fördjupning i språket eller 
kodningen beskrivas.
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2. TEORI 
I följande kapitel kommer den teori gällande värmeisolering och beräkningsmodell som är 
relevant för frågeställningarna. Även de befintliga föreskrifterna kommer utredas. Vidare i 
detta avsnitt behandlas den insammlade kunskapen kring hur man skapar program och de 
språken som kommer användas i denna studie, nämligen: Basic, Python och DesignScript.  

2.1 U-värde 

2.1.1 Grundläggande fysik 

Vid temperaturskillnad förekommer en spontan överförening av energi, även kallad 
värmetransport, för att jämna ut temperaturen. För husbyggnad brukar man skilja 
värmetransporten på tre sorter: ledning, strålning och konvektion.  Denna rapport fokuserar på 
ledning, då det är främst denna typ av värmetransport som sker i väggar. Värmetransport via 
ledning, även kallad värmeledning eller konduktion, är när energiöverflyttning sker av 
vibrationer mellan molekyler, där energi flyttas från en molekyl till en annan närliggande 
molekyl, utan förflyttning av partiklar (Hagentoft, 2001). Värmeflödet sker således linjärt i en 
homogen och ”ogenomskinligt” solid kropp, med en temperaturgradient som följer 
värmetransportens riktning, se Figur 1.Värmeledningen (q) beräknas med hjälp av Fouriers 
lag, se ekvation (1) (Hagentoft, 2001).  

 � = −� × ���� (1) 

 

Hur mycket energi som kan transporteras beror på materialets värmekonduktivitet (λ), som 
definieras som ”den värmemängd som per sekund passerar genom en m2 av ett material med 
en meters tjocklek då temperaturdifferensen är en grad” (Sandin, 2010).  Detta innebär alltså 
att högre λ-värde ett material har desto mer energi kan passera materialet. Att ha låg 
värmekonduktivitet medför således en god värmeisoleringsförmåga. Värmekonduktivitet 
beror på materialets densitet, porositet, fuktighet och temperatur. (Burström, 2007) 

q Värmeflöde 

λ Värmekonduktivitet ���� Temperaturgradient 
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Figur 1: Stationär endimensionellt värmeflöde. Bild från 
Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010) 
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2.1.2 Olika värmeisoleringar 

Idag spenderas i Sverige ca 1,3 miljarder kronor på isolering, där man årligen isolerar hus 
med 3,5 till 4 kubikmeter isolering (Olofsson, et al., 2010). Exempel på isoleringsmaterial 
som finns är: mineralull, som finns som stenull och glasull, som tillverkas genom smältning 
av diabas eller sand för glasull, som sedan slungas ut till fibrer. Även cellplast är 
förekommande, och tillverkas genom expandering av passande plaster. Något som samtliga 
isoleringsmaterial har gemensamt är att de har låg densitet, till följd av hög porositet. I dessa 
porer innesluter luft, som har låg värmekonduktivitet och som hindrar luft från att röra sig fritt 
i materialet. Därmed hindras ledningen av energi och följaktligen minskas värmetransporten i 
materialet, det får alltså minskad värmekonduktivitet. (Burström, 2007).  

Vanligtvis förekommer andra typer av material i väggkonstruktioner utöver 
isoleringsmaterial, exempelvis trä-reglar, gips och lättbetong, som kan minska 
värmetransporten i en vägg, där olika material har olika värmekonduktiviteter, λ. Nedan i 
Tabell 1, vissas exempel på urval av material med densiteter och beräkningsvärden för 
värmekonduktiviteter, λber, som är ett korrigerat värde med hansyn till fukt, som används för 
att beräkna U-värden. (Sandin, 2010) 

Tabell 1. Olika material med dess densitet och värmekonduktivitet. Värden taget från Praktisk 
byggnadsfysik   (Sandin, 2010) 

Material Densitet (kg/m3) λber (W/m*K) 
Betong 2300 200 
Lättbetong 400 0,12 
Gips 800 0,22 
Trä 500 0,14 
Mineralull  0,033 – 0,040 
Cellplast  0,033 – 0,040 
Luft 1,2 0,026 
Puts och Murbruk 2000 1,0 
PVC-plast 917 1,7 
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En typisk väggkonstruktion kan ses i Figur 2, som är ett konstruktionsexempel för 
ytterväggar. Här bör man notera att luftspalten (Nr. 03 i Figur 2) är beroende av spikläktens 
tjocklek (Nr. 04) som kan variera. För att erhålla tillräcklig ventilering i luftspalten bör en 
tjocklek på 25–40 mm användas (Falk, 2010). Beroende på tjockleken hos de vertikala 
väggreglarna (Nr. 07) och antalet kortningar, stabiliserande horrisontella reglar, kan 
regelandelar i väggen variera.  

 

Hur pass bra isoleringsförmågan för väggkonstruktioner är kan tolkas utifrån dess 
värmegenomgångskoefficient, även kallat U-värde (kan även förekomma som det äldre 
begreppet k-värde). Detta värde gör det möjligt att jämföra i vilken grad olika materialskit 
eller hela väggsystem och fönster, tillåter värme passera dem. Definitionen för U-värde lyder: 
”Den värmemängd som per tidsenhet passerar genom en ytenhet av konstruktionen då 
skillnaden i lufttemperatur på ömse sidor av konstruktionen är en grad” (Sandin, 2010). Ett 
lågt U-värde påvisar att en liten mäng värme kan passera genom en vägg eller skikt, och tyder 
alltså på en välisolerad konstruktion. Hur pass bra isoleringsförmåga som erfordras och andra 
krav är framtagna av Boverket (Boverket, 2017). 

 

Figur 2: Detaljlösning för konstruktionexempel av yttervägg med förklarande markeringar 
från träguiden.se ( Svenskt Trä, 2003) 
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2.1.3 Krav 

Boverket är en förvaltningsmyndighet som är uppförts av den svenska regeringen vars uppgift 
är att utreda frågor kring samhällsplanering, byggande och boende. Bland annat tar Boverket 
fram underlag och föreskrifter samt försöker säkerställa en hållbar utveckling inom 
byggverksamheten, utifrån de gällande lagar och förordningar. Dessa lagar kan som exempel 
vara; miljöbalken och plan- och bygglagen. Boverket har även som uppgift att öka kunskap 
och ge tillsynsvägledning inom verksamhetsområdet, genom att publicera författningar åt 
allmänheten. (Näringsdepartementet RS N, 2012) 

En författning innehållande dessa föreskrifter är Boverkets byggregler, kallad BBR, som 
gäller vid uppförande och rivning av byggnader. I BBR klarläggs i kapitel 9 
energihushållning, där bland annat krav på energianvändning för en byggnad belyses. Nedan i  
Tabell 2, återges det krav på det genomsnittliga värmegenomgångskoefficient, Umedel, för 
bostäder och lokaler, där Atemp definieras som arean av samtliga våningsplans ytor som 
begränsas av klimatskärmens insida. Umedel avser det genomsnittliga 
värmegenomgångskoefficient för husets: tak, väggar, golv, mark, fönster, dörrar och 
köldbryggor, som vägs samman. Det innebär att man beräknar ett U-värde för varje enskild 
byggnadsdel (tak, vägg osv.) för att sedan lägga samman med hjälp av ekvationen i Bilaga 1 
(Boverket, 2017). 

Tabell 2: Högsta tillåtna genomsnittlig värmegenomgångskoefficient för bostäder och lokaler 
enligt BBR (kap 9.2) Tabell 9:2a (Boverket, 2017, p. 8) 

  
Genomsnittlig 
värmegenomgångskoefficient 
(Umedel) [W/m2 K] 

Bostäder 
Småhus 0,40 
Småhus där Atemp är mindre än 50 m2 0,33 
Flerbostadshus 8 0,40 

Lokaler Lokaler 0,60 
Lokal där Atemp är mindre än 50 m2 0,33 
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Som alternativa krav finns för byggnader där: (Boverket, 2017)  Golvarean (Atemp) uppgår till högst 100 m2  Fönster- och dörrareor högst uppgår till 0,2 m2  Inget kylbehov finns 

Om dessa kriterier möts gäller följande krav, enligt Tabell 3, för respektive konstruktionsdel.  

Tabell 3: U-värden som skall eftersträvas enligt BBR (kap 9.92) Tabell 9:92 (Boverket, 2017, 
p. 13) 

Ui [W/m2 K] Byggnad med annat uppvärmningssätt än 
elvärme 

Byggnad med elvärme där 
Atemp är 51–100 m2 

Utak 0,13 0,08 
Uvägg 0,18 0,10 
Ugolv 0,15 0,10 
Ufönster 1,3 1,1 
Uytterdörr 1,3 1,1 
 

Vidare finns högre krav för att en byggnad skall få klassas som Låg-, Passiv-, eller 
Nollenergihus. Där U-värden för väggar skall understiga 0,14; 0,09 eller 0,08 för respektive 
klassificering. (Mondino, 2015) 

Dessa U-värden skall beräknas enligt ett fasthållet tillvägagångsätt. Boverkets byggregler 
hänvisar till SIS (Swedish Standards Institute), en organisation som samordnar 
standardiseringen för olika branscher i Sverige, och ISO, International Organization for 
Standardization, en oberoende organisation som utvecklar och publicerar standardiseringar. 
Metoder som finns i dessa standarder, SS-EN, godtas enligt Boverket som alternativ och 
kompletterande metoder, med förutsättningen att de svenska kraven uppfylls.  Enligt BBR 
skall U-värdet beräkna enligt standarden SS-EN ISO 6946:2007, som återfinns i handböcker 
som exempelvis Byggvägledning 8. (Boverket, 2012)  

Andra krav kan vara för: hygien, hälsa och innemiljö som kan härledas till byggnadens 
kvalitet och hur bra byggnaden isolerats. Rätt värmeisolering krävs nämligen för att ge 
upphov till ett bra inomhusklimat och termisk komfort. Hur komfortabel temperaturen är 
upplevs olika av oss människor och kan bero på ämnesomsättning, känslighet och krav på 
välbefinnande. Inom temperatursintervallet 20 – 24 grader ℃ upplever dock de flesta 
människor en god termisk komfort. Inomhusklimatet kan ha olika effekter på människans 
hälsa, där nedkyld innemiljö kan orsaka hjärt-och kärlsjukdomar samt lungrelaterade 
sjukdomar, och för hög inomhustemperatur kan medföra bland annat; trötthet, illamående och 
huvudvärk. (Socialstyrelsen, 2005) 

Det är därför viktigt att bygga hus som håller dessa krav, vilket till en viss del kan 
åstadkommas med hjälp av väl utformade väggar med lågt U-värde, hur detta värde beräknas 
kommer beskrivas vidare.  
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2.1.4 Beräkningsmodellen 

Hur beräkningen för U-värden går till definieras i detta avsnitt. Denna utredning krävs för att 
nå detta arbetes mål och för att korrekt utforma programmet. 

2.1.4.1 Värmegenomgångskoefficienten 

U-värdet beräknas enligt följande ekvation (2): 

 � = 1�鎚沈 + �怠 + �態 + ⋯ + �津 + +�鎚勅 (2) 

Där: 

U Värmegenomgångskoefficienten (W/m2K) 

Rsi Värmeövergångsmotstånd på insidan (m2K/W) 

R1 … Rn Värmemotstånd för väggskikten (m2K/W) 

Rse Värmeövergångsmotstånd på utsidan (m2K/W) 
 

Här kan noteras följande värmeövergångsmotstånd; Rsi och Rse, som är det värmemotstånd 
som förekommer vid ytskikt, där inne- respektive uteenergi i luften överförs till 
konstruktionen. Värdet för dessa ges enligt SS-EN ISO 6946, och är sammanställda i Tabell 
4. (Elmroth, 2009) 

Tabell 4: Värmeövergångsmotstånd vid ytskikt från Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010) 

 
Värmeflödets riktning 

Uppåt (Tak) Horisontellt 
(Ytterväggar) Nedåt (Golv) 

Rsi 0,1 0,13 0,17 
Rse 0,04 0,04 0,04 
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2.1.4.2 Värmemotstånd 

I ekvationen (2) framgår termen värmemotstånd (R), som är det motstånd mot värmetransport 
som ett skikt har. Detta skikt består av ett material med en viss förmåga att leda värme, så 
kallad värmekonduktiviteten (λ) som behandlats i avsnitt 2.1.2. Beroende på skiktets tjocklek 
och materialets värmekonduktivitet kan man beräkna dess värmemotstånd och skall beräknas 
för varje skikt i en konstruktion, se Figur 3, med följande ekvation (3). (Sandin, 2010) 

 � = �� (3) 

 

R Värmemotståndet (W/m2K) 

d Skiktets tjocklek (m) 

λ Beräkningsvärde för värmekonduktiviteten (W/(m*K)) 

Figur 3: Temperaturen för varje skikt med visst värmemotstånd R. 
Bild från Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010) 
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Som tidigare nämnts kan de ingående variablerna i ekvation (3) hämtas från Tabell 1 eller av 
materialtillverkarens givna materialdata, där ett så kallat deklarerat värde för 
värmekonduktiviteten λ uppges. Detta värde kan dock behövas korrigeras om materialet 
utsätts för mycket fuktig miljö, och justeras enligt ekvation (4). (Sandin, 2010) 

 λ長勅追 = λ帖 +  ∆λ栂  (4) 

 

Δλw beror på vilket användningsområde som materialet är utsatt för. Värdena varierar mellan 
0,000 för mineralull till 0,036 W/(m*K) för lättbetong på i källarväggar. Värdena kan ses i 

.  (Sandin, 2010) 

 
Det brukar förekomma andra typer av materialskikt där det är olämpligt att använda sig av 
värmekonduktiviteten, då dessa kan medföra stora fel, exempelvis vid mycket tunna skikt 
eller skrivmaterial som har olika egenskaper i kärnan och vid ytan. I praktiken kan 
exempelvis papp och skiv-material få ett värmemotstånd för hela skiktet, medans 
värmemotståndet för plastfolier försummar. Dessa tunna skikt har i normala konstruktioner ett 
relativt lågt värmemotstånd sett till hela konstruktionen. Ett skikt som utgör en mycket kritisk 
del för att värmeisoleringen skall vara effektiv är vindskyddslagar. Detta förhindrar 
genomblåsning och luftrörelse i mineralullen som annars leder värmen via konvektion, och 
sänker värmegenomgången.  (Sandin, 2010) 

2.1.4.3 Luftspalter 

Vissa skikt som enbart består av luft kallas luftspalter och är vanligt förekommande i 
byggnadskonstruktioner. Oftast är dessa sikt avsiktliga, exempelvis bakom fasadbeklädnader 
för att leda bort nederbörd eller installationsspalter för dragning av el. Det kan även 
förekomma spalter i tomrum där värmeisoleringen av någon anledning inte placerats.  
(Sandin, 2010) 

För att bedöma luftspalternas värmemotstånd delas luftspalter in i ventilerade och 
oventilerade luftspalter. För att en spalt skall betraktas som ventilerad krävs en avsiktligt 
betydande öppning varpå luft kan drivas igenom spalten. Luftspalter bakom fasadbeklädnader 
anses vara av typen ventilerad luftspalt.  (Sandin, 2010) 

λber Beräkningsvärde på värmekonduktiviteten (W/(m*K)) 

λD Deklarerat värde från tillverkare 

Δλw Korrektionsterm för fukt i isoleringsmaterial. 
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Oventilerade luftspalter kan betraktas agera med en isolerande förmåga beroende på spaltens 
tjocklek, där stillastående luft hindrar ledning av värme, dock sker fortfarande en 
värmetransport i form av strålning och konvektion. Exempelvis är spalten som finns i 
tvåglasfönster betraktad som oventilerad.  Dessa luftspater har ett värmemotstånd enligt 
Tabell 5, som kan användas vid beräkningar för vertikala värmeflöden. (Sandin, 2010) 

Vidare klassificeras de ventilerade spalterna som svagt eller väl ventilerade, där svagt 
ventilerade luftspalter kan anta halva värdet från Tabell 5, dock inte högre än 0,15 m2K/w. 
Värden i tabellen kan extrapoleras. För avsiktligt ventilerade spalter, medräknas vanligen inte 
luftspaltens värmemotstånd, och alla skikt utanför lufspalten ger inget ökat värmemotstånd. 
Detta innebär att R sätts till noll för fasadbeklädnader med luftspalter. Det kan dock under 
vissa försättningar förekomma att värmemotståndet hos fasadskiktet som ligger på den kalla 
sidan av luftspalten, ingår i konstruktionens totala värmemotstånd. Alternativt kan det yttre 
värmeövergångsmotståndet Rse, sättas till samma värde som det inre, Rsi. (Elmroth, 2009)  

Tabell 5: Värmemotstånd i luftspalter, beroende på skiktets tjocklek, Tabellvärden från 
Praktisk byggnadsfysik (Sandin, 2010) 

Luftskiktets tjocklek (mm) 5 10 20 50 – 100 
Värmemotstånd (m2K/w) 0,11 0,14 0,16 0,17 
 

När alla värmeövergångsmotstånd, R, har beräknads med hjälp av ekvationerna (3), kan nu U-
värdet för homogena skikt beräknas enligt ekvation (2). Icke-homogena skikt som är 
uppbyggda av materialskikt som ligger parallellt med värmeflödet enligt Figur 4, exempelvis 
träregelväggar där isoleringen är inlagd mellan reglarna. I dessa parallella skikt som har 
träreglar med lägre värmemotståndet än en den omkringliggande värmeisoleringen, kan 
värmeflödet lättare tränga igenom träregel. Detta kan betraktas som en köldbrygga (se Figur 
5) och behöver introducera ytterligare ekvationer som tar hänsyn till detta. Då en exakt 
beräkning kräver flerdimensionella modeller som lättast kan göras med hjälp av komplicerade 
datorprogram, användas här två handberäkningsmetoder; λ-värdesmetoden och U-
värdesmetoden.  (Sandin, 2010) 

 

Figur 4: Exempel på Icke-homogena sammansatt vägg med parallella skikt, bild från Praktisk 
byggnadsfysik (Sandin, 2010) 
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2.1.4.4 λ-värdesmetoden 

λ-värdesmetoden utgår från att man betraktar värmekonduktiviteten som ”oändligt” i tvärled, 
och därmed blir värmeflödet densamma överallt i väggen enligt Figur 5. Denna metod 
beräknas genom ett viktat medelvärde värmekonduktiviteten i av de skikt som är parallella. 
Man får ett viktat värmekonduktiviteten λres av följande ekvation (5). Detta används sedan 
med ekvation (2) och (3) för att erhålla Uλ. (Sandin, 2010): 

 �追勅鎚 = � ∗ �沈鎚墜鎮 + � ∗ �追勅直勅鎮  (5) 
  

λres Värmekonduktiviteten för konstruktionsdel (W/(m*K)) 

λisol Värmekonduktiviteten för isoleringen (W/(m*K)) 

λregel Värmekonduktiviteten för regeln (W/(m*K)) 

α Andel isolering sett från ytan (%) 

β Andel regel sett från ytan (%) 

  

Figur 5: Visar teoretiskt värmeflödet (röda pilar) genom en konstruktion 
vid beräkning med λ-värdesmetoden. Bild från Praktisk 
byggnadsfysik (Sandin, 2010) 
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2.1.4.5 U-värdesmetoden 

För denna metod förutsätts att värmeflödet sker vinkelrätt mot väggen oberoende av vilket 
material som ligger intill, därmed sker ingen värmetransport i sidledes, som visas i Figur 6. U-
värdet beräknas genom att ta ett viktat medelvärde av de olika delarnas U-värde enligt denna 
formel (6)  (Sandin, 2010): 

 �腸 = � ∗ �沈鎚墜鎮 + � ∗ �追勅直勅鎮  (6) 

 

UU Värmegenomgångskoefficienten (W/m2K) 

Usol Värmekonduktiviteten för isoleringen (W/m2K) 

Uregel Värmekonduktiviteten för regeln (W/m2K) 

α Andel isolering sett från ytan (%) 

β Andel regel sett från ytan (%) 

Figur 6:Visar teoretiskt värmeflödet (röda pilar) genom en konstruktion vid 
beräkning med U-värdesmetoden. Bild från Praktisk 
byggnadsfysik (Sandin, 2010) 
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2.1.4.6 U-medel 

Det har visar sig at dessa handberäkningsmetoder inte överensstämmer i praktiken, där 
förstnämnda metoden λ-värdesmetoden visar sig ge ett för högt U-värde och den andra 
metoden U-värdesmetoden, ger ett för lågt U-värde. Det korrekta U-värdet ligger där emellan 
och med hjälp av ekvation (7) erhålls ett medel-U-värde som är snarlik det faktiska U-värdet.  
(Sandin, 2010) 

 �陳勅鳥勅鎮 = 2 ∗ �竹 ∗ �腸�竹 + �腸  (7) 

2.1.4.7 Korrigering av U-värden 

I vissa fall för att erhålla korrekta beräkningar för värmetransporten krävs det att U-värdet 
korrigeras genom en korrektionsfaktor, ΔU, enligt SS-EN ISO 6946, och beräknas enligt 
ekvation (8). (Boverket, 2012) 

 �賃墜追追 = � + ∆� (8) 
 

Där ΔU beräknas enligt ekvation (9). 

 ∆� = ∆�直 + ∆�捗 + ∆�追 (9) 
 

ΔU Korrigerade värmegenomgångskoefficienten (W/m2K) 

ΔUg Korrektion för springor och spalter i värmeisoleringsskiktet (W/m2K) 

ΔUf Korrektion för fästanordningar 

ΔUr Korrektion för omvända tak 

 

Umedel Medelvärmegenomgångskoefficienten (W/m2K) 

Uλ Värmegenomgångskoefficienten från  λ-värdesmetoden (W/m2K) 

UU Värmegenomgångskoefficienten från  U-värdesmetoden (W/m2K) 
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Vidare gäller ΔUg, för mindre springor och spalter som har förekommit i konstruktionen 
beräknas med ekvation (10). 

 ∆�直 = ∆�嫗嫗(�彫�脹)態 (10) 

 

Basvärdet ΔU’’ gäller för ytterväggar (Elmroth, 2009): 

 med korslagda reglar och med minst ett homogent isolerskikt, ΔU’’ =0  med enbart ett isolerskikt med reglar ΔU’’=0,01  i tegel, isolerad dubbelskalmur ΔU’’ = 0,04 

2.1.5 Sammansatta konstruktioner 

Ibland kan en väggkonstruktion skikt variera, enligt Figur 7, då behövs dessa konstruktioner 
delas upp i fält där varje fält beräknas med ovanstående beräkningsmodell. I samma figur ses 
hur konstruktionen är uppdelad i fält A,B,C och D, där skikten varierar. (Lundmark, 2006) 

ΔU’’ Basvärde som återges i SS-EN ISO 6946 (W/m2K) 

RI 
Värmemotstånd hos värmeisoleringen i det skikt där springor och spalter kan 
förekomma (m2K/W) 

RT Konstruktionens totala värmemotstånd (m2K/W) 

Figur 7: En konstruktion uppdelad i olika fält med varierande skikt. Bild från 
Beräkning av U-värde för hus (Lundmark, 2006) 
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2.1.6 Befintliga beräkningsprogram 

Det finns idag redan program som beräknar U-värdet för konstruktioner. En del program 
behöver endast fåtal parametrar för att relativt lätt få fram ett U-värde. Andra mer avancerade 
beräkningsprogram kräver att 3D-modeller konstrueras för att beräkna avancerade 
värmeflöden i väggen, oftast med hjälp av Finita elementmetoden, FEM, en numerisk metod 
att lösa flertal komplexa ekvationer med hjälp av datorer (Sunnersjö, 1999). 

Dessa FEM-program lämpar sig som verktyg när beräkningar kräver högre noggrannhet, i 
form av dimensioner och materialdata. Exempel på ett sådant program är HEAT, som ”kan 
användas för att behandla två- och tredimensionella värmeledningsproblem, bland annat för 
att beräkna U-värden hos byggnadsdelar” (Skoglund, 2012). Som enklare alternativ finns till 
exempel program från leverantörer av isolering samt egna räknesnurror i Excel. 

En sökning efter dessa U-värdeberäkningsprogram ger flertal resultat, där de flesta 
beräkningsprogram som hittas är företag som i någon omfattning är försäljare av 
värmeisolering och kompletta konstruktionslösningar. Program från följande tillverkare har 
tittats närmre på: Rockwool, Isover, och Paroc, samt till synes självständiga hemsidorna 
dimensionera.se (2018) och energiberakning.se (2016)  som har flertal olika 
beräkningsmoduler, bland annat för U-värdet.  
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2.2 Programmering 

2.2.1 Flödesschema 

Ett flödesschema är ett diagram som visar vilken ordningsföljd som operationer skall 
exekveras. Detta ger en helhetssyn för att enklare se hur information skall framskrida, där 
tydliga kopplingar mellan processer visas. Flödesscheman har blivit en fundamental metodik 
vid programstrukturering, och betraktas vara det främsta verktyg att utgå ifrån vid 
programmering. Ett flödesschema innehåller i grunden två komponenter: processer, som 
presenteras i Figur 8, i form av en rektangel, samt val, som presenteras med en romb. Ibland 
brukar starten och slutet av flödesschemat visas med runda rutor. Ett exempel på hur ett 
flödesschema kan utformas för alldagliga problem kan ses i Figur 8, och utläses uppifrån ned. 
I detta flödesschema finns ett val vid namn Kontroll som har två utsagor, ”Ok” och ”Ej ok”, 
där den förstnämnda leder flödet vidare medan det andra går tillbaka till en tidigare process. 
Valet måste formuleras så att utsagorna inte kan ske samtidigt.  (Bell, 2005) 

  

Figur 8: Ett exempel på flödesschema som visar ett händelseförlopp  
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2.2.2 Fel och validering av programkod 

Det är fördelaktigt att i tidigt stadium, gärna i det fundamentala flödesschemat, ha planer för 
programmets gångbarhet och reliabilit, eftersom det kan vara svårt att förutspå de eventuella 
problem som kan uppstå i programmet. I boken Software Engineering for Students (Bell, 
2005) påpekas följande fel som kan förekomma i program, som bör betänkas:  

 Error – Ett felaktigt val vid utvecklingen av programmet  Fault – Ett problem som får programmet at avvika från dess ursprungliga funktion  Human-computer interaction – Fel gjorda av användaren vid nyttjandet av 
programmet.  

För att öka reliabiliteten och motverka punkten ”Error”, bör programmet utformas på ett 
avskalat, simpelt och strukturerat sätt, för att motverka svårläslig kod. För reducera antalet 
Fault:s och kontrollera validiteten hos programmet bör två metoder följas; Stepping through 
code och Testing the test data. Det innebär att koden granskas i en instruktion i taget för att 
validera att rätt in/output görs samt att programmet matas med indata som man redan innan 
vet resultatet av. (Bell, 2005)  

Fel vid användningen av programmet kan vara förekommande, där användaren skriver in 
inkorrekta indata. Detta kan förebyggas med hjälp av input-kontrollering och 
rimlighetskontroller. 

2.2.3 Grunder i programmering 

BASIC och Pyton är programmeringsspråk som består av en begränsad uppsättning av 
nyckelord (keywords) och strikt grammatik (syntax). Med hjälp av dessa språk kan man 
översätta en tänkt följd av operationer, algoritmer, till en funktion som datorn kan utföra i 
form av programkod. (Jonsson, 2003) 

Ett programmeringsspråks syntax, beskriver hur språket ska skrivas genom en uppsättning 
regler. Syntaxen är ämnad att underlätta läsbarheten av koden, vara konsekvent och bör därför 
kännas naturlig att använda (Bell, 2005). De flesta programmeringsspråk behöver veta vilken 
sorts data som skall lagras i en variabel, och görs genom att först förklara för datorn vilken 
datatyp som variabeln består av, genom att använda sig av ”= ”. Dessa datatyper är:  

 Strängar – Lagrar tecken så som bokstäver, nummer och symboler.  Heltal – Lagrar alla naturliga och negativa tal som: 1, 124 och -33.  Flytta – Lagrar nummer med kommatecken som: 1,2; -0,0002 och 50,0  Boolesk – Lagrar sant eller falskt.  Enumeration – Ett värde med en mer lättläslig beskrivning som: 
Member name: DUT_WATTS_PER_METER_KELVIN 
Description: Watts per meter kelvin (W/(m·K)) 
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Utöver dessa datatyper finns Klasser (Class), som är en avancerade typ, som kan innehålla 
flera av de ”vanliga” datatyperna, men kan även innehålla förbestäma funktioner. En List är 
en fördefinerad klass i många programmeringsspråk, som kan innehålla en lista med datatyper 
och som har funktioner som exempelvis: Lägg till element i listan, sortera listan och ränsa 
listan. (Skansholm, 2000) 

Med hjälp av olika operationer som ”addition”, ”subtraktion” osv, och speciella keywords kan 
funktioner och metoder skapas, som kan exempelvis innehålla följande: 

 If- sats: Kontrollerar om ett villkor uppfylls, varpå en kod som följer If-satsen utförs. 
Kan kompletteras med nyckelordet ElseIf och Else för att undersöka andra villkor 
utöver den i If-satsen.  For-loop: Används för att upprepa kod ett förutbestämt antal gånger.  Case-sats: Utför kod beroende på vilken fall ett villkor hamnar i. 

Exempel på hur dess variabler deklareras och hur de används tillsammans med funktionerna 
beskrivna ovan presenteras i Bilaga 3 med kod för BASIC- respektive Python-språket. 

  



 TEORI 

 

2.2.4 Excel med Visual Basic  

För att ha möjlighet att skriva med Visual Basic i Excel måste ”Utvecklarfliken” (”Developer 
tab”) först aktiveras, genom att gå in på: Arkiv -> Alternativ ->Anpassa menyfliksområdet-
> Anpassa menyflik: under Huvudflikar och kryssa i Utvecklare.  

Nu kan Visual Basic öppnas via fliken, och man blir 
presenterad av Visual Basic Editorn, där dina blad från 
Excel lagts till.  

Via fliken; Insert i VB-editorn, kan följande grundstenar 
läggas till i applikationen: 

 Procedurer – Funktioner och subrutiner   Modules – En grupp av Procedurer  UserForms, - Formulär, en grafisk 
interfacekomponent 

Ytterligare i komponenter kan läggas till i formuläret via 
Toolbox, där ett urval komponenter finns (kan ses i Figur 
9 med ordningen enligt nedan): 

 Label – Nedsänkt etikett  Textbox – Textruta  Combobox – Textruta med lista  Listbox – Ruta med en lista  Checkbox – Kryssruta 
 Commandbutton – Tryckknapp  Tabstrip – Ram med olika flikar 

För varje komponent finns inbyggda procedurer, som 
anropas vid olika händelser, såsom:  

 Click, som anropas när objektet blir tryckt, tex: en Commandbutton som trycks och 
kör en kod.  Change, som anropas när något i objektet ändras, tex vid i kryssning av en Checkbox.  Keypress, som anropas när användaren trycker ned en tangent, tex: en procedur skall 
köras när användaren skriver in en bokstav i en Textbox. 

  

Figur 9: Användarformulär med 
komponenter 



Hantering och beräkning av U-värden med Dynamo och Excel 

 

2.2.5 Dynamo med Python och DesignScript 

Dynamo är en plattform för programmering gentemot Revit eller andra BIM-program 
(Autodesk, 2018). Dynamo finns dels inbyggt i Revit men även som fristående programvara 
som heter Dynamo Studio.(Autodesk, 2017) 

Programmeringen sker i form av noder som läggs ut på en arbetsyta och kopplas samman för 
att genomföra såväl enkla som mer komplexa operationer. En nod tar in data till vänster och 
skickar ut den bearbetade data till höger se Figur 10. Detta kan liknas med ett praktiskt 
flödesschema där varje processruta (nod) innehåller programkod som utför operationer. 
(Autodesk, 2018) 

 

Figur 10. Två noder som kopplats samman och utdata visas under noden till höger 
(Skärmdump från Dynamo). 

Via pakethanteraren har användaren möjlighet att dela med sig av enskilda noder eller hela 
bibliotek, med flera noder som kan vara till hjälp för andra Dynamoanvändare. För att 
bedöma vilket eller vilka paket som kan vara användbara kan Dynamos användarforum 
(dynamobim.com, 2018) vara till stor hjälp. Där diskuterar och hjälper användare varandra, 
hänvisa någon i rätt riktning eller ge förslag på lösningar.  Ett paket som används i arbetet 
heter Clockwork (Dieckmann, 2018) Där noden FamilyType.CompoundStructureLayers varit 
till hjälp. 

I Dynamo finns ett antal grundläggande noder som följer med vid installationen av Revit. 
Användaren kan även programmera egna noder dels med Dynamos egna språk Design script 
eller med programspråket Python. Ett tredje sätt att få tillgång till fler noder är genom att 
installera Paket genom Dynamos pakethanterare (Autodesk, 2018). 
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2.2.5.1 Python 

För att programmera en egen nod med programmeringsspråket Python används den inbyggda 
noden Python Script (Autodesk, 2018). Noden tar in data exempelvis via en List för att sedan 
bearbetas med olika logiska operationer och vid behov skickas ut via en ny List se Figur 11. 
Se Bilaga 3 För kort intro av Python kod. För att kunna hämta, ändra eller skapa nya data från 
den aktiva Revitfilen används Revit’s API som tillhandahålls av Autodesk för just det nämnda 
ändamålet (Autodesk, 2018). 

 

Figur 11. Python Script nod till vänster och samma nod i editeringsläge till höger 
(Skärmdump från Dynamo). 

 

2.2.5.2 Revits API 

Revits applikationsprogrammeringsgränssnitt, vidare Revits API, ger användare möjligheten 
att komma under huven på Revit och använda många av dess funktioner direkt genom 
programkod som komplement till det grafiska gränssnittet i programmet. (Autodesk, 2018) 

Ett API är en detaljerad beskrivning av ett programs interna funktioner rent kodmässigt och 
hur dessa kan användas av en tredjepartsutvecklare för att skapa och förbättra de inbyggda 
funktionerna efter egna behov med hjälp av programmering gentemot API:t. Felmeddelanden 
finns även inbyggda i API:t för att lättare kunna identifiera eventuella felsteg i kodningen. 
Dokumentation för Revits API finns dels tillgängligt via revitapidocs.com (Talarico, 2018) 
som är en sökbar webbplats för de klasser och metoder som API:t består av. 

Revits API har många funktioner för att skapa och få fram den efterfrågade indata till en 
annan funktion, ett exempel är konverteringen av enheter. Revit lagrar längder i enheten feet, 
och för att konvertera indata till feet används klassen UnitUtils och dess metod 
ConvertToInternalUnits() se Bilaga 4. Vidare tar metoden ConvertToInternalUnits() in en 
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enumeration: DisplayUnitType.DUT_MILLIMETERS, se samma bilaga, för vilken enhet 
värdet har innan konvertering, samt värdet som ska konverteras. 
 

2.2.5.1 DesignScript 

DesignScript är Dynamos egna programmeringsspråk som används i noden Code Block. 
Genom DesignScript kan befintliga noder användas, se Figur 12, där noden 
Point.ByCoordinates respektive Line och Surface används direkt i kodstycket för att generera 
3D objektet som syns nedtill i Figur 12. Genom att använda sig av DesignScript kan mängden 
noder på arbetsytan begränsas vilket gör att scriptet som helhet blir lättare att underhålla och 
återanvända, då läsbarheten blir hög. (Autodesk, 2018) 

 

Figur 12. Punkter, linjer och en yta skapas med DesignScript (Skärmdump från Dynamo).  
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3. TILLVÄGAGÅNGSSÄTT  
Följande kapitel behandlar hur programmet och skripten skapades, där första delen består av 
programmets utformning i Microsoft Excel tillsammans med Visual Basic, indelade i 
underkapitlen enligt de process-block som återfinns i det flödesschemat som ligger till grund 
för programmet. Senare avsnitt behandlar scriptet i Dynamo och hur det skapades.  

3.1 Flödesschema 

Tanken med programmets funktion är att låta användaren definiera och lägga till sina egna 
materialskikt, som kontrolleras mot fel, för att sedan beräkna U-värdet. Ett flödesschema 
utformas som ligger till grund för hur programmet skall skapas. Den bakomliggande filosofin 
för flödesschemat är byggd på samma följd som handberäkningarna, men med strategiska 
inlagda kontroller.  

Dessa kontroller lades direkt vid och efter inskrivningen av indata, och börjar med en kontroll 
av inmatade tecken, följt av huruvida alla fällt är ifyllda. Först när alla tecken är godtagbara 
och alla fält ifyllda, görs en kontroll om indata är numerisk och rimlig. Var gång någon 
kontroll inte godtas skickas flödet tillbaka till input, för att korrigera indata. Flödesschemat 
som skapades för programmet i detta arbete kan ses i Bilaga 5. Med ett flödesschema som 
grund kan dessa rutor som beskriver val och processer översättas med hjälp av Visual Basic 
till programkod. 

  



Hantering och beräkning av U-värden med Dynamo och Excel 

 

Figur 14: Val av skikttyper i 
programmet 

3.2 Programutformning i Visual Basic, Excel 

3.2.1 Excel & Visual Basic 

Studiens program börjades med att skapa en UserForm med en del objekt, som skrivrutor 
(Combobox), där användaren skall ange input, samt förklarande textrutor (TextBox) till 
respektive skrivruta. I Figur 13 kan det slutliga UserForm:en för programmet ses. 

För att urskilja skikttyp som programmet skall hantera, skapas en Combobox enligt Figur 14, 
där användaren måste välja en typ enligt Tabell 6, kolumn ” Skikttyp”. Beroende på vilken 
typ av skikt som skall läggas till varierar de funktioner som skall köras. I Tabell 6 ses de 
operationer som utföras beroende på skikttyp. 

 

Figur 13:Utseende på programmet 
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Tabell 6: Skikttyper som användaren har att välja mellan, rutor som saknar värde tas inte 
med i beräkningarna 

Skikttyp 
Beräkning av R Kontrollera 

tjocklek 
Kontrollera λ Kontrollera 

Regelandel 

Isolering Ja Ja Ja  

Isolering + Regel 
Ja, med λ- och U-
värdesmetoden 

Ja Ja, samt λ-
värdet för trä 

Ja 

Regel Ja Ja  Ja 

Luftspalt Nej Ja   

Membranlager Nej Ja   

Finish 

Ja, men tas ej med i 
beräkning om omgiven 
av utsida och Luftspalt  

Ja Ja  

Övrigt Ja Nej Nej  

 

För att initiera värden, bland annat skikttyperna ovan, skapades ett Excel-blad som blev döpt 
till ”Kod”, som används för att mellanlagra och initiala värden. På detta blad hittas även en 
uppräkningsfunktion som räknar hur många lager användaren lagt till. 

3.2.2 Kontroll av inmatade tecken 

För att hindra användaren från att skriva in fel värde i applikationen skapades en rutin för att 
kontrollera indata som endast tillåter inmatning av siffror och ”,” som separator för 
decimaltal. Här används en inbygg procedur för objektet, Keypress, som aktiveras när en 
tangentbordsknapp trycks ned. Genom att deklarera proceduren enligt Figur 15 nedan, hämtas 
ett ASCII-värdet för den aktuella knappen in. ASCII-värde är det värde som datorn använder 
för att representera bokstäver och andra tecken och kan sedan jämföras mot de tillåtna 
värdena, ”0” till ”9” och ”,”; och varna användaren vid otillåten input. Denna rutin gjordes för 
alla skrivrutor som tar emot indata. 

3.2.3 Kontroll av ifyllda indata 

Private Sub TxbTjocklek_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger)  
 

Figur 15: Procedur som aktiveras när användaren börjar skriva in text i ett fält. 
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IsNumeric(TxbTjocklek.Value) 

Figur 17: funktion som kollar om indata består av endast 
siffror. 

1  Function TestIfylld(ByVal typ As Integer) As Boolean  
2  Select Case typ  
3      Case 1 ' Om typen är 1 ( Isolering + regel) skall alla indatafält ha 

värden 
4          If TxbTjocklek.Value = "" Or TxbLambda.Value = "" Or TxbCC.Value 

= "" Or TxbTraLambda = "" Or TxbRegel = "" Then 
5              TestIfylld = False 
6          Else 
7              TestIfylld = True 
8          End If 
9      Case 2 To 3  
10          If TxbTjocklek.Value = "" Or TxbLambda.Value = "" Then 
11              TestIfylld = False 
12          Else 

För att användaren inte skall glömma fylla i ett värde, skapades en rutin för att kontrollera 
huruvida ett inmatningsfält var tomt. Denna rutin anropas när användaren försöker lägga till 
sin indata. Eftersom programmet tar in olika skikttyp, behöver vissa indata inte skrivas in, 
exempelvis behövs inte lambda-värdet för tunna membranlager. Därför hämtas vid anrop av 
funktionen ett värde som anger vilken typ av skikt som just nu försöks lägga in. 

 Utifrån den typ som just nu behandlas kontrolleras de essentiella indatafälten huruvida de har 
något innehåll. Denna kontroll görs med en If-sats, som undersöker om valda indatafält är lika 
med en tom sträng, ””. Funktionen returnerar sedan en Boolean; sant om essentiella 
indatafälten är ifyllda, eller falskt om de inte är det. Början på rutinen kan ses i Figur 16. 

3.2.4 Kontroll om indata är numerisk 

På likande sätt som tidigare gjordes en kontroll för att motverka fel i beräkningarna, med 
avseende till icke numeriska indata. Om användaren skulle råka ange bokstäver i indatafälten, 
till exempel ”200mm”, skall programmet varna användaren. Denna kontroll görs med hjälp av 
kommandot i Figur 17 , som returnerar sant om värdet är numerisk, eller falskt vid icke 
numerisk input. 

 

 

  

Figur 16:Visar hur rutinen är deklarerad och början av Case-satsen som kontrollerar om 
indatafälten är tomma 
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3.2.5 Rimlighetskontroll 

Härnäst kontrolleras huruvida det inskrivna indata är rimligt, vilket görs genom att se om 
indatavärden faller inom intervallen som kan ses i Tabell 7. Dessa intervall bygger på om vad 
som kan vara rimligt för en vägg enligt teorin i kapitel 2.1.2. 

Tabell 7: Intervall för rimlighet för varje indatafält, beroende på typ av skikt. Tomma celler 
har inget eller irrelevant intervall. 

Typ av skikt: Case typ Skikttjocklek Lambda, λ Regelandel [%] Lamda för 
Trä 

Isolering  2 10 <[mm]<600 0,001< λ <1   

Isolering + Regel 1 45 <[mm]<600 0,001< λ <1 5 % < andel < 
20 % 0,09<λ <1 

Regel 1 45 <[mm]<600  5 % < andel < 
20 %  

Membranlager 4 [mm] = 0    
Finish 4 0< [mm] <45    
Övrigt 3 10 <[mm]<600 0,001< λ <1   
Luftspalt 5 25<[mm] < 40    

 

Med hjälp av en Case-sats enligt Figur 18, kunde olika villkor skapas beroende på den typ av 
skikt som valts. De olika typerna kan ses i Tabell 7, kolumn Case Typ. If-satser skapades 
utifrån dessa intervall enligt samma tabell, som returnerar en sträng med text som meddelar 
vilket indata som är orimligt. 

1.     Select Case typ 
2.         Case 1 ' Typ 1 är skikttyp "Isolering + Regel" 
3.             If TxbTjocklek.Value > 600 Or TxbTjocklek.Value < 45 Then 
4.                 TestRimlig = "Orimlig tjocklek (Skall anges i mm)" 
5.             ElseIf TxbLambda.Value > 1 Or TxbLambda.Value < 0.001 Then 
6.                 TestRimlig = "Oromligt Lambda" 
7.             ElseIf TxbCC.Value > 0.2 Or TxbCC.Value < 0.03 Then 
8.                 TestRimlig = "Oromligt regelandel" 
9.             ElseIf TxbTraLambda.Value > 1 Or TxbTraLambda.Value < 0.09 Then 
10.                 TestRimlig = "Oromligt Lambda för trä" 
11.             Else 
12.                 TestRimlig = "" 
13.             End If 

Figur 18: Rimlighetskontroll med hjälp av Case-satser, kontrollerar enligt vilkoren i tabell 8 
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1  Sub myPrintout(Target As Integer) ' Funktion som skriver ut alla 
kontrollerade värden i excel 

2  Namn.Show 
3  Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Target, 0) = Target ' referense nummer 
4  Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Target, 1) = CmbSkikt 'Skikt 
5  Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Target, 3) = TxbTjocklek ' Tjocklek 
6  Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Target, 4) = TxbLambda ' Lamda 
7  Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Target, 5) = TxbCC ' CC'' 
8  Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Target, 6) = TxbTraLambda 

3.2.6 Övriga kontroller och funktioner 

En del övriga kontroller har gjorts för att programmet skall fungera korrekt, dessa är: 

 Absolutbelopp av indata, för göra all indata icke-negativa, för att fungera med 
beräkningsmodellen.  Kontroll av huruvida slutliga U-värde är rimligt. U-värdet bör vara inom intervallet 
från 0,07 som är strax under gränsen för Nollenergihus, till 0,18 som är den hösta 
acceptabla gränsen för väggar enligt BBR. Varnar användaren om U-värdet faller 
utanför intervallet.  Redigeringsknapp där användaren kan redigera ett befintligt skikt.  Borttagningsknapp som tar bort samtliga skikt.  Funktion som ändrar formuläret efter vilket skikt som är valt.  

3.2.7 Utskrift av Indata 

När ett skikt gått igenom alla kontroller kan det läggas till, genom att skriva indata till en 
fördefinierad plats i Excel, enligt följande tabellstruktur, se Tabell 8: 

Tabell 8: Rubriker i Excel-dokumentet där utdata skrivs till. 

Nr Skikttyp Materialnamn Tjocklek Lambda Regelandel Lamda 
Trä R Riso R trä  

          
För att göra det möjligt att lägga till fler skikt i följd skapades en ”dynamisk” värde som antog 
hur många skikt som har lagts till, med hjälp av formeln =COUNTA() i Excel. Denna variabel 
ökar för varje skikt som läggs till, och kan ses deklarerad i koden i Figur 19, som Target. Med 
hjälp detta dynamiska värde och funktionen Offset och kan nya skikt läggas in på Excel-bladet 
utan att skriva över tidigare inlagda skikt. I koden i Figur 19 nedan visas hela 
utskriftsfunktionen.  

Figur 19: Utskriftsrutin som skriver ut till Excel-arket. 
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3.2.8 Beräkningsdel 

Detta är huvuddelen av programmet, när alla skikt är klara med kontrollerade indata, varpå U-
värdet nu beräknas. Utifrån beräkningsmodellen, skall ett värmeövergångsmotstånd R 
beräknas, vilket görs enligt formel (3), som har tjocklek och värmekonduktiviteten λ som 
parameter. Dessa värden skall ha lagts in för varje skikt av användaren, och behövs endast 
hämtas in. Med hjälp av en For-loop som går igenom varje skikt; tillsammans med en if-sats 
som kontrollerar vilken typ av skikt, beräknas varje R-värde enligt ekvation (3). De undantag 
som fångas upp är om skikten är av följande:  

 Av typen ”Isolering + regel” 
- Beräknar istället ett U-värde genom λ-värdesmetoden och U-värdesmetoden 

enligt beräkningsmodellen.  Av typen ”Regel” 
- Sätter R =0, då detta skikt betraktas som väl ventilerad.  Om skiktet i fråga ligger mellan: ”Utsida” och ”Luftspalt 
- Sätter R = 0 ”- då detta skikt betraktas som väl ventilerad  Av typen ”Luftspalt” och huruvida den är Väl-, svagt- eller oventilerad. 
- Genom en case-sats, se Figur 20, som kontrollerar skiktets tjocklek, kan det 

korrekta R-värdet för svagt- eller oventilerade luftspalter interpoleras, enligt 
Tabell 5. För Välventilerade luftspalter sätts R till 0. 

  

1  Select Case Tjocklek 
2      Case 0 To 5 
        R = 0 + ((0.11 - 0) / (5 - 0)) * (Tjocklek - 0) ' Interpolering för R-värdet 
med tjocklek 0 till 5 mm 
3   
4       Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = R 
5  Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & R & " (ty oventilerad luftspalt på 

" & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 

Figur 20: Början av funktionen för interpolering av värmeövergångsmotståndet för luftspalter 
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3.2.9 Utskrift 

Samtidigt som samtliga beräkningen görs skrivs uträkningen ut till en sträng och till Excel-
arket för vidare export till Revit. Strängen som kan ses på rad 5 i Figur 14, samlar alla 
uträkningar för att slutligvis lägga till hela beräkningsgången i en textruta, som är tänkt att 
användas för dokumentation, och skrivs ut enligt Figur 21. En noggrannhet på tre decimaler 
förekom rimligt, då de flesta indata-värdena var av den precisionen. 

3.3 Slutliga programmet och dess användning 

När användaren öppnar Excelfilen med programmet, blir den mött av ett Excel-blad med 
rubriker för indata och en knapp. När användaren klickar på knappen kommer en ruta upp 
som ber en att ange ett namn för väggkonstruktionen. När detta gjorts kommer 
huvudprogrammet upp. Här kan skikt läggas till genom att först välja skikttyp som visades i 
Figur 14, sedan skrivs tjocklek, lambda och eventuellt regelandel, lambdavärde för trä och 
ventilationens typ i luftspalter in. När indata är korrekt inmatad kan knappen ”Lägga till 
skikt” tryckas och skiktet läggs till dels i Excel-bladet men även i en textruta för att ge 
användaren bättre överskikt av konstruktionen. Detta repeteras till alla skikt för 
konstruktionen är tillagda, beräkningarna görs när beräkningsknappen är tryckt och skriver ut 
U-värdet och beräkningsgången i Formuläret. Användaren kan även redigera ett befintligt 
skikt, genom att markera skiktet och trycka på ”Edit”, och får då upp en ruta där användaren 
kan redigera värdena. För att ta bort alla lager i väggen trycks knappen ”Ta bort”. Hela koden 
för programmet kan ses i Bilaga 6. 

  

Figur 21: Textruta med utskrift för hela 
beräkningsprocessen 
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3.4 Validering av program för U-värden 

För att kontrollera huruvida programmet gör korrekt beräkningar och visar resultat som 
överensstämmer med handräkningar, kommer i denna del skrivas om hur programmet 
testades. 

Under programmets uppförande gjordes kontinuerliga tester, likt Testing the test data som 
förklaras i 2.2.2. För att upptäcka fel i programmet testades att avsiktligt skriva in olika 
indata, som man visste skulle ge utslag för fel. Om dessa avsiktligt felaktiga indata gick 
igenom kontrollerna eller andra rutiner, felsöktes dessa och rättades till.  

För att vidare validera programmet beräknades fler konstruktioner med 
beräkningsprogrammen från Rockwool samt handberäkningar, för att sedan jämföras med 
resultaten från programmets som skapats. Nedan visas resultat för olika beräkningsexemplen. 

Beräkningsexempel 1 

Resultatet enligt handberäkningar U = 0,281. (se beräkningsexempel 1 i Bilaga 7) 
Resultat enligt Rockwools beräkningsprogram U = 0,274 (se Bilaga 8)* 
Resultat för programmet U= 0,282 (se Bilaga 9) 
 
*Det visar sig att beräkningsprogrammet från Rockwools i denna instans tog med 
fasadsskiktets värmemotstånd i beräkningarna, varefter U-värdet blev lägre än vid de andra 
beräkningsresultaten. 
 
Beräkningsexempel 2 

Resultatet enligt handberäkningar U = 0,1008 (se Bilaga 10) 
Resultat enligt Rockwools beräkningsprogram U =1,01 (se Bilaga 11) 
Resultat från programmet U = 0,1012 (se Bilaga 12) 
 
Beräkningsexempel 3 

Resultatet enligt handberäkningar U = 0,28 (se Bilaga 13) 
Resultat enligt Rockwools beräkningsprogram U = 0,286 (se Bilaga 14) 
Resultat från programmet U = 0,286 (se Bilaga 15) 
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3.5 Scriptutformning i Python, Dynamo 

3.5.1 Utförande 

Utvecklande i Dynamo genomförs med de noder som finns tillgängliga vid installationen av 
Dynamo eller från tillagda paket som söks efter online för önskad funktion se kapitel 5.3 för 
länkar. Vid en ökad komplexitet av funktion som utvecklas kan Python noder läggas till på 
arbetsytan där programmering direkt mot Revits API kan utnyttjas. Ofta används en 
kombination av ovan nämnda metoder. 

För att de olika noderna ska fungera krävs att respektive indata är ordnat enligt nodskaparens 
tänkta mönster, vilket medför en del omsorteringar av i den data som ska användas i de mer 
komplexa noderna. Sorteringen görs med ett antal inbyggda noder i Dynamo.  

3.5.2 Väggtypsdata från Excel till Revit 

Noderna som presenteras i Bilaga  visar dataflödet i Dynamo. Excellfilen är strukturerad 
enligt ett förutbestämt utseende för att underlätta överföring till Revit, se Figur 22. 

 

Figur 22. Excellfil med vägginformation, notera att lambdavärden endast är påhittade. 

Hanteringen av Excelldatan är uppdelad i tre skeenden: 

 Hämtning av data från Excellfil  Reduktion för att få ut väggnamn/lagerinformation  Överföring till Revit (Python script) 

Hämtning av data från Excellfil 
Hämtningen av data görs med den inbyggda noden Excel.ReadFromFile som har krav på två 
indata, sökvägen till en Excelfil där information om data finns strukturerat, samt namn på 
databladet i Excellfilen. 

Reduktion för att få ut väggnamn/lagerinformation 
Här delas Excelldatan upp, väggnamn och lagerinformationen separeras. För att utvinna 
namnet på väggen/lagerinformationen används noderna Code Block och List.DropItems. I 
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Code Block noden används DesignScript och List.DropItems noden används för att ta bort 
onödiga poster i början och slutet av Listen, se Bilaga 3för beskrivning av List. 

Överföring till Revit (Python Script) 
Den kompletta källkoden till noden AddWalltypeMaterialAndStructualAsset återfinns 
kommenterad i Bilaga 20. För vidare läsning om Python, se avsnitt 5.3 Vidare läsning. 

För att genomföra kodningen, testades koden ofta klassvis i mindre sammansättningar och 
sammanfogades sedan i det större scriptet. 

Nedan följer några av de klasser som använts från Revits API (Talarico, 2018): 

 WallType  CompoundStructure 
 CompoundStructureLayer 
 Material  ThermalAsset 
 Thermal  PropertySetElement 
 BuiltInCategory 
 ElementCategoryFilter  UnitUtils 

3.5.3 Väggtypsdata från Revit till Excel 

Som extra producerades även ett mindre script för överföring av vägginformation från Revit 
till Excel. Dynamoscriptet och Python Scriptets källkod återfinns i Bilaga 19. 

3.5.4 Begränsingar 

Dynamoscriptet som beskriv i 3.5.2 Väggtypsdata från Excel till Revit har vissa 
begränsningar och krav på indata från Excel: 

1. Väggnamn och materialnamn måste vara unika, befintliga material och väggar kan 
inte uppdateras. 

2. Alla lager läggs till i kärnan av väggstrukturen, för att motverka detta kan användaren 
manuellt lägga in två lager: ”Yttre kärngräns” och ”Inre kärngräns”. Se Figur 23. 
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Figur 23. Yttre kärngräns och Inre kärngräns manuellt inlagt, observera att numrering  även 
ska uppdateras. 

3.5.5 Effektivisering 

För att gestalta den effektiviseringen av ett arbetsmoment som ett Dynamoscript kan 
åstadkomma, presenteras här de steg som den manuella metoden infattar vid skapandet av en 
ny väggtyp i Revit. Stegen är begränsade till en metod likt den som genomförs vid 
användandet av Dynamoscriptet som beskrivs i rapporten, som självklart går att modifiera för 
fler inställningar och ändamål. 

1. Välj en befintlig vägg och klicka på ”Edit Type”. 
2. Duplicera väggen genom att klicka på ”Duplicate…”. 
3. Skriv in namnet på den nya väggen och tryck på Enter. 
4. Ändra väggens struktur genom att klicka på ”Edit…” under Construction, Structure. 
5. Markera lager och klicka på ”Delete” för att ta bort oönskade lager 
6. Inställningar för varje unikt lager: 

a. Lägg till/ändra lager genom att välja lagrets funktion (Structure, Substrate, 
Thermal/Air Layer, Finish 1, Finish 2, Membrane Layer) 

b. Ställ in lagrets tjocklek i millimeter 
c. Välj hur lagret ska hantera Wrapping (inneslutning av fria ändar) 
d. Under ”Material” hanteras följande steg för respektive lager: 

i. Sök upp lämpligt material för duplicering 
ii. Namnge det nya materialet 

iii. Lägg till ”Thermal Asset” genom att klicka på + i flikraden för 
materialet eller duplicera befintlig tillgång. Vid tilläggning av 
”Thermal Asset” söks även denna upp i ”Asset Browser”. 

iv. Duplicera och namnge ny termisk tillgång om givet Lambda-Värde inte 
stämmer. 

e. Punkt a-d upprepas för antalet unika lager. 
7. Klicka på OK för strukturen samt för väggtypen. Väggen är nu klar att användas. 
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Ovanstående arbetsflöde kan ersättas med det script som framtagits, med förutsättningen att 
väggen i fråga skapats enligt utskriften från beräkningsprogrammet, som ses i kapitel 3.2.7. 
Arbetsflödet kan med scriptet reducerats till följande steg: 
 

1. Starta Dynamo i Revit 
2. Öppna det sparade scriptet 
3. Välj sökväg till Excel-fil (Om detta inte redan är konfigurerat) 
4. Tryck ”Run”! 
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4. ANALYS OCH DISKUSSION 
I detta kapitel granskas och kommenteras arbetets tillvägagångsätt, uppdelat enligt 
frågeställningarna där den första delen behandlar beräkningsprogrammet som gjorts i Visual 
Basic och i andra delen skriptet som tillåter data överföras mellan beräkningsprogrammet 
och Revit. 

4.1  Beräkningsprogrammet 

Det visade sig att skapa ett program inte var alltför svårt att genomföra när ett flödesschema 
låg till grunden. Alla funktioner delas upp på ett smidigt och logiskt sätt, och man kan därmed 
skriva koden för varje funktion separerat från alla andra delar. De problem som stöttes på 
kunde med relativ lätthet felsökas med en inbyggd funktion i Excels VBA-miljö, likt Stepping 
through code som beskrivs i rapporten. Genom Microsoft väl sammanställda online-
dokument hittades de eftersökta funktioner, vilket ytterligare gjorde det smidigt att skriva 
programmet. Dock saknades en del funktioner i VBA, exempelvis att Listbox;ar inte 
uppdaterades automatiskt eller funktioner som begränsar vilka tecken som fås skriva in i 
textrutor, varpå mycket tid gick åt för att skriva kod som motsvarade dess funktioner. 

Samtliga kontroller som skapades i detta examensarbete är komponenter som andra 
examensarbeten inte lagt någon vikt vid. I de examensarbeten som tidigare nämnts i tidigare 
forskning, skrivs all indata direkt in Excel-arket varpå indata löper större risk för 
felskrivningar och kan medför felaktiga resultat. Mycket fokus på inmatningskontroller kan 
tyckas vara överflödigt då egenkontroll och sunt förnuft bör användas, men dessa kontroller 
gav programmet god reliabilitet, och extra säkerhet är sällan dåligt. Det bör dock poängteras 
att programmet är långt ifrån felsäkert och felfritt, då det kan finnas buggar som inte stöttes på 
vid testande av programmet, därmed bör detta program användas varsamt. I andra 
utvecklingsmiljöer än VBA i Excel finns funktioner som gör många av dessa kontroller. 

Anledning till varför BASIC i Excel valdes, var för att företaget WSP sedan tidigare har 
program skrivna i detta språk, och således finns kompetens för kompatibilitet och vid vidare 
programutveckling och källkodsåteranvändning. Språket BASIC kan även anses vara en 
lättläslig språk, vilket är utmärkt för nybörjare som vill skapa enklare program. Det kan även 
ses vara en fördel att arbeta mot en Excel-fil där data kan hämtas och skrivas direkt till och 
från bladen. 

Då det finns många andra sätt att programmera, i andra språk och miljöer, kan mycket ha 
gjorts annorlunda från detta arbete, kanske främst besparingar i tid med hänsyn till 
kontrollskrivningarna. Dessvärre noterades inte tidsåtgången för att skriva just detta program 
för en ovan programmerare i VBA, men uppskattningsvist tog det ca 80 timmar.  

Tidsåtgången att skapa ett liknande program för andra problem kommer förmodligen alltid ta 
längre tid än vad dess handberäkningar tar, och tidsbesparingar skulle endast ske efter flertal 
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handberäkningar gjorts. Men i och med ökad kunskap om programmeringsspråket och 
utvecklingsmiljön, kan beräkningsprogrammen skapats snabbare. Med grundläggande 
programmeringskunskap kan man även skapa andra program som hanterar andra repetitiva 
men enkla beräkningar eller skrivningar, vilket kan vara ett skäl till att programmering bör 
introduceras i utbildningen för byggnadsingenjörer.  

4.1.1 Andra beräkningsprogram 

För att testa de beräkningsprogram som redan finns undersöktes samma konstruktion som i 
beräkningsexempel 1. Det visade sig att parallella skikt, reglar med mellanliggande isolering, 
inte kunde skapas i beräkningsprogrammet från Paroc eller beräkningsmodulen på hemsidan 
Dimensionera.se. Programmet från Rockwool, Isover och energiberakning.se, kunde skapa 
dessa skikt, varpå dessa program testades vidare. 

Det visade sig att endast Rockwools programvara gav jämförligt U-värde (U= 0,274 se Bilaga 
8) för samma konstruktion som handberäknades i beräkningsexempel 1, som fick ett 
handberäknat U-värde på U= 0,275 (Bilaga 7). Isovers resultat (U= 0,343, se Bilaga 17) kan 
ha berott på att beräkningsmodellen inte beaktade den parallella skikten, men detta kunde inte 
konfirmeras. Beräkningsmodulen från energiberakning.se gav ett U-värde på 0,258 ( se Bilaga 
18) långt under det handberäknade värdet, varför detta sker är osäkert.  

Vid vidare tester visade det sig att Rockwools beräkningsprogram inte alltid ger samma 
resultat som handberäkningar och detta arbetes programs beräkningar, som kan ses utifrån 
resultaten för beräkningsexemplen i kapitel 3.3. Då det inte finns någon dokumentation av 
programmet från Rockwools beräkning är det svårt att veta orsaken bakom avvikelsen. Efter 
lite testande med Rockwools beräkningsprogram antas det att programmet tog med 
fasadsskiktets värmemotstånd i beräkningarna.  
 
Korrigerade λ-värden är något varken detta arbetes program eller andra beräkningsprogram 
automatiskt tar fram, detta då det är svårt att veta om och hur pass fuktig miljön är.  
 
4.1.2 Validitet och generaliserbarhet för beräkningsprogrammet 

Eftersom beräkningsmodellen är av standardiserat verk från svensk institution, BBR, är det ett 
rimligt antagande att reliabiliteten är hög. Dock uppstod en fundering kring 
beräkningsmodellen angående lufttäthet, där det var oklart hur U-värdet påverkades vid 
otillräckligt vindskydd.  

De kontroller som är skrivna i beräkningsprogrammet består av separata procedurer som kan 
återanvändas, vilket påskyndar processen att framställa andra programmet. Således kan 
generaliserbarhet betraktas som god, då användaren lätt kan nyttja och applicera redan 
färdigskriven kod, för att lösa problem och sträva efter en automatiserat arbetsflöde vid andra 
program. 
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Enligt kapitel 3.3, validering av program, framstår det som att det egenskapade 
beräkningsprogrammet överensstämmer med de handberäknande värdena, och skiljer sig 
obetydligt på grund av högre precision i beräkningsprogrammet. Under programmets 
uppförande gjordes kontinuerliga tester för att upptäcka fel i programmet för att därmed 
åtgärdas. Programmets beräkningsdel antas vara felfri, främst för att beräkningsmodell var 
simpel. Detta styrks av att programmet fungerat korrekt när samtliga beräkningsexempel 
gjorts. Fel som inträffar tros med störst sannolikhet ske vid inmatning av indata och inte i 
beräkningsmodellen. Dessa indatafel skulle ge ett så pass felaktigt resultat att schablonvärde 
för att motverka felmarginalen skulle vara till större hjälp. Överdrivna fel bör dock upptäckas 
med kontrollen som görs på det slutliga U-värdet är rimligt. 
 
Det kan förekomma buggar i detta program som inte har upptäckts och garderats emot, 
exempelvis kan kontrollen av inmatning kringås om användaren kopeira in felaktiga indata 
genom att anväda ”Ctrl – C” i indata fälten. Denna bugg motverkas dock genom att 
kontrollera om indatan är numerisk och rimlig. 
 

4.2 Överförning till BIM 

4.2.1 Svårigheter med Dynamo 

Att ta sig an och lära sig Dynamo, hur det fungerar och vart man hittar rätta funktioner var 
detta arbetes främsta svårighet. Med branta inlärningströsklar och näst till inga tidigare 
forskningar och arbeten som berörde det som gjordes i detta arbete fanns till förfogande. 
Även om tanken med Dynamo’s visuella programmering, att underlätta för oerfarenhet 
programmerare, översteg snabbt dessa fördelar då många funktioner inte fanns färdiga, utan 
behövdes skrivas själv. 
 
För att skriva egna funktioner i Python krävs djup vetskap om programmering och hur Revits 
API-dokumentation ska läsas och användas, exempel på problematiken belyses i del 2.2.5.2 
Revits API. Men mycket av detta arbete skulle ha underlättats om tidigare kännedom om 
programmering funnits. 
 
Om kunskapen kring Dynamo finns ser vi det som ett kraftigt verktyg att kunna. Dels för att 
på ett snabbt sätt automatisera annars långsamma arbetsflöden, som i detta arbete, men även 
skapa parameterstyrd modellering där egenskaper som till exempel bredder och positioner är 
beroende av andra parametrar i modellen. Exempelvis kan ett script där fönsterstorlekar styrs 
av parametrarna: infallande solstrålning, fönstrets kostnad och fönstrets U-värde, för att ge 
huset bästa möjliga energiekonomi. 
 
Att utveckla sådana script som påskyndar lösning för diverse problem kan vara mycket 
ekonomiskt gynnsamt för företag. Vi tror att Dynamo lär anammas av byggbranschen när 
kännedom om programmet ökar och när de svåra inlärningströsklarna övervinns. Att lära sig 
hantera Dynamo kräver lång inlärningstid som detta arbete visat på, vilket kan nedriva 
företags lönsamhet om alla skall lära sig utveckla egna skript. Vi anser därmed att företag bör 



Hantering och beräkning av U-värden med Dynamo och Excel 

 

anlita en person med en dedikerad arbetsuppgift att utveckla script åt företaget och lära ut hur 
scriptet används för medarbetarna. På så sätt kan företagen gynnas av effektiviseringar utan 
att förlora tid till utbildningen. 
 
4.2.2 Resultat av scriptet 

För att jämföra att lägga till en vägg med termiska data manuellt visas metoderna i 3.5.5 
Effektivisering. Mängden av nödvändiga steg reduceras kraftigt med Dynamoscriptet och 
med fler som använder den producerade koden, desto snabbare återvinns tiden spenderad på 
programmeringen.  
 
Att manipulera och lägga till material med Revits API visade sig till en början vara svårare än 
vi hade trott. De länkar och metoder som presenteras i Rapporten visar de tillgångar som varit 
till störst nytta vid inlärning av nödvändig kunskap. 
 
4.2.3 Begränsningar och vidare förbättringar. 

Naturligt finns vid skapandet av ett script ett behov av att lösa en specifik uppgift och utifrån 
denna lösning kan sedan fler arbetsflöden automatiseras, utvecklas och anpassas efter 
projektspecifika ändamål. Tänkbara vidareutvecklingar av det presenterade Dynamoscriptet: 

 Möjlighet att uppdatera befintliga väggar och material.  Mer materialspecifika data kan överföras: densitet, porositet, hållfasthet, kostnad, färg, 
länk till tillverkare osv.  Koden kan anpassas efter en specifik tillverkares datablad över vägglösningar, för 
överföring till konstruktörens BIM-modell. 

4.2.4 Validitet och generaliserbarhet  

Python som språk är ett lättläst språk som underlättar eventuella uppdateringar av befintlig 
kod samt då kod behöver läsas av andra. 

Revits API ger begräsningar och felmeddelanden som säkrar vissa felsteg och en viss säkerhet 
finns även inbyggt i API:t i form av vad användaren faktiskt kan göra med programmets 
funktioner och hur det ska hanteras internt av programmet. 
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5. SLUTSATSER 

5.1 Frågeställning 1 

Hur kan beräkningsprocessen gällande U-värden automatiseras med hjälp av programmering 
i Visual Basic till Excel? 

Kan vara tidskrävande att skapa ett sådant program utan tidigare erfarenheter, men ett 
flödesschema, som skapas utefter beräkningsmodellen för U-värden, underlättar väldigt 
mycket vid framställning av ett program, då man får en klar bild över hela arbetsflödet. 
Beräkningsprocessen för att beräkna U-värden kan automatiseras enligt det program som 
skapades, med källkod i Bilaga 6, som har kontroller av olika slag som ger programmet god 
pålitlighet. 

Sammanfattningsvist blev resultatet ett program vars beräknade U-värdet överensstämde med 
handberäkningar och med många kontroller som hindrar användaren att ange felaktigt indata. 
Beräkningen med detta program ger en definitiv effektivisering i tid gentemot 
handberäkningar, samtidigt som färdig dokumentering skapas, vilket kan kopieras och 
använda som underlag. Dock kan det ta tid att skriva ett sådant program för ovana, men med 
tidigare kännedom om programmering kan detta avhjälpas. Att hitta värden för alla ingående 
material samt korrigera λ-värdet för fuktig miljö, görs inte i detta program automatiskt. 
 

5.2 Frågeställning 2 

Hur kan arbetsflödet vid överföringen av data till en BIM-modell automatiseras med 
Dynamo? 

Med hjälp av visuell nodprogrammering i Dynamo kan Exceldata sorteras och fungera som 
styrande data vid skapande av nya objektstyper i Revit. Direkt tillgång, via programmering, 
till de funktioner som normalt används genom det grafiska gränssnittet gör att en rad av 
manuella handlingar kan automatiseras och därmed frigöra tid efter att inlärningströskeln 
övervunnits.  

Inlärningströskeln gällande programmering i allmänhet samt det specifika BIM-programmets 
API gör att den sparade tiden till en början blir det motsatta, en ökad tid för uppgiften, 
självklart i relation till graden av komplexitet av funktion. Tidigare erfarenheter av 
programmering är till stor nytta och god kännedom om arbetsflödet genom det grafiska 
gränssnittet i Revit är ett krav. 
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5.3 Vidare läsning 

Om intresse finns att vidare läsa om Dynamo eller Python och vart man kan lära sig mer om 
dessa, hänvisas här nedan till diverse källor: 

Lynda – Betaltjänst med videolektioner av professionella användare. 
https://www.lynda.com/Dynamo-Studio-tutorials/  
https://www.lynda.com/Python-training-tutorials/ 

RevitAPIdocs – En sökbar sida för Revits API, med dess: klasser, metoder och egenskaper. 
http://www.revitapidocs.com/ 

TheBuildingcoder – Jeremy Tammik bloggar om Revits API och kodning, nyheter och 
ändringar presenteras flitigt här. 
http://thebuildingcoder.typepad.com/ 
https://forum.dynamobim.com/  

DesignScript Guide – En pdf från dynamobim.org som tar upp grunderna i DesignScript och 
hur det tillämpas. 
http://dynamobim.org/wp-content/links/DesignScriptGuide.pdf 
 

5.4 Metodkritik 

Att utföra litteraturstider om beräkningsmodellen och programmeringen för att ta fram ett 
program, ansågs vara den rimligaste sättet att nå målet med examensarbetet. Men 
frågeställningarna kunde ha besvarats med hjälp intervjuer som förts med arbetande 
byggnadsingenjörer i branschen och undersöka hur de automatiserar U-värdesberäkningar. 
Dock hade de praktiska delen, att programmera, uteblivit vid intervju-metoden, vilket var den 
främsta anledningen att göra detta examensarbete. 

5.5 Förslag till vidare forskning och fortsatt utveckling 

En del förslag som påträffades under och efter skrivningen av examensarbetet, som inte 
rymde i detta examensarbete löd: 

 Hur ofta behövs, kan eller är det ekonomiskt fördelaktigt att frångå standardlösningar 
av väggkonstruktioner.   På vilka andra sätt programmering kan underlätta, förbättra och påskynda ingenjörens 
arbete, med minskade kostnad för fel.  Hur påverkas U-värdet vid mycket luftrörelse i väggar, vid otillräckligt vindskydd.   Bör programmering ingå i byggnadsingenjörer utbildning? 

Som fortsatt utveckling till detta arbete kan vara att utföra beräkningar för flera byggnadsdelar 
( tak, golv, fönster mm) och för köldbyggor, för att slutligen beräkna Umedel för hela 
byggnaden.
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Bilaga 1 

Genomsnittlig värmegenomgångskoefficient enligt SS-EN ISO 13789:2007 och SS 02 42 
30 (2) (Elmroth, 2009) 

 

 �陳 = 盤∑ �沈�沈津沈退怠 + ∑ �賃�賃陳賃退怠 + ∑ �珍椎珍退怠 匪�墜陳  (11) 

Där: 

Ui Värmegenomgångskoefficienten för byggnadsdel (W/m2K) 

Ai Arean för byggnadsdel i mot uppvärmd inneluft (m2) �賃 Värmegenomgångskoefficienten för köldbrygga k (W/mK) 

lk Längd mot köldbrygga k (m) �珍 Värmegenomgångskoefficienten punktformig köldbrygga j (W/K) 

Aom Area för omslutande byggnadsdelar mot innerluft (m2) 
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Bilaga 2 

Tabell för korrektionstermer för fukt i isoleringsmaterial vid olika 
användningsområden: Enligt Byggvägledning 8 , (Elmroth, 2009) 

Användingsområde Korrektionsterm Δλw 
Alla 
Mineralull 

 
0,000 

Utvändigt regnskyddat 
Träullsplatta 
Cellulosafibrer 
Lättbetong 300 – 600 kg/m3 

Lättklinker 

 
 
0,002 
0,002 
0,006 – 0,008 
0,005 
 

Utvändigt oskydat 
Träullsplatta 
Lättbetong 300 – 600 kg/m3 

 

0,003 
0,010 – 0,012 
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Bilaga 3 

Syntax för Visual BASIC och Python. 

 
Funktion 
(Engelskt 
namn) 

Syntax för Visual Basic: Syntax för Python: 

D
ef

in
ie

ri
ng

 a
v 

va
ri

ab
le

r 

Sträng 

(String) 

Dim MinText1 as String ' Explecit 
variabeldeklaration 
MinText1 = " Hej världen!" 
' automatisk variabeldeklaration 
Mintext2 = "För att gära ny rad 
används:" & vbNewLine & " där '&' 
=  'And'" 
 

sträng1 = ’med apostrofer’ 

sträng2 = ”citationstecken” 

sträng3 = ”””En sträng på 

flera rader har trippla 

apostrofer eller 

citationstecken””” 

Heltal 

(Integer) 
Dim MittNr as Integer 
MittNr = 42 

ett_heltal = 42 

Flyttal (Float) Dim Decimaltal as Double  
Decimaltal = 42,42 

ett_flyttal = 42.42 

Boolesk 

(Boolean) 

Dim MinBool As Bool 
MinBool=True 
 

en_sann_boolean = True 

en_falsk_boolean = False 

Lista (List)  
frukter = [Äpplen, Päron, 

Bananer] 

Tupel (Tuple)  
färger = (Blå, Vit, svart, 

gul) 

 
Uppslagsverk 

(Dictionaries) 
 

uppslagsverk1 = 

{’nyckel’:’värde’, 

’nyckel2’:’värde2’} 

 Kommentar 
' En kommentar i VB 
' skrivs med ” ' ” för varje 
' rad av kommentaren. 
 

# En kommentar i Python 

# skrivs med ”# ” för varje 

# rad av kommentaren. 

 For-loop 

For index as Integer = 1 to 5 
    msgbox (index) 
Next 
' skapar 5 st medelandeboxar med 
respektive nummer 
 

# items håller en samling 

# print skriver ut alla i 

items = [vas, bord, sten] 

for i in items: 

    print i 
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 If-sats 

if Nr =0 then 
msgbox "Nr har värdet 0 " 
Elseif Nr 1 then 
msgbox "Nr har värdet 1" 
Else 
msgbox "Nr är mer än 1" 
End if 
 

if nr == 0: 

    out = ”En nolla” 

elif nr == 1: 

    out = ”En etta” 

else: 

    out = ”Ej noll el. ett” 

 Case-sats 

Select Case Nr 
    Case 0 to 1 
        msgbox "Nr har värdet 0 
eller 1 " 
    Case Else 
        msgbox "Nr är något annat 
än 0 eller 1" 
end Select 
 

Se ovan för att åstakomma 

motsvarande i Python 
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Bilaga 4 

Revit API Docs 

 

 
Figur 24. Revit API Docs. Klassen UnitUtils och dess metod ConverttoInternalUnits(). 
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Figur 25. Revit API Docs. Enumerationen DisplayUnitType.DUT_MILLIMETERS 
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Bilaga 5 

Flödesschema för beräkningsprogrammet 
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Bilaga 6 

Källkod för beräkningsprogrammet i Visual Basic 

1  Sub Add() 
2  If Sheets("Vägg").Range("B2").Value = "" Then 
3      WallName.Show 
4  End If 
5  UF_add.MultiPage1.SelectedItem.Caption = Sheets("Vägg").Range("B2") 
6  UF_add.Show 
7   
8  '/// Initierar data i Formulär 
9  'ListBox1.AddItem ("hej") ' (Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(0, 2).Value) 
10  End Sub 
11   
12  Sub TestDyn() 
13  Sheets("Vägg").Range("Dyn_Lista").Select 
14   
15  End Sub 
16   
17  Sub Edit() 
18  UF_Edit.Show 
19   
20  End Sub 
21   
22  '////////// Formulär UF_add 
23   
24  '//////////////// Kontroll om input är siffor //////////////////////////// 
25  Function TestNumerisk(typ As Integer) As Boolean 
26      'If IsNumeric(TxbTjocklek.Value) = False Or IsNumeric(TxbLambda.Value) = False Then 

'Or IsNumeric(TxbCC.Value) = False Or IsNumeric(TxbTraLambda.Value) = False Or 

IsNumeric(TxbRegel.Value) = False Then 
27      'TestNumerisk = False 
28      'Else 
29      'TestNumerisk = True 
30      'End If 
31       
32       
33      Select Case typ 
34          Case 1 ' regel + isolering 
35              If IsNumeric(TxbTjocklek.Value) = False Then 
36                  TestNumerisk = False 
37              ElseIf IsNumeric(TxbLambda.Value) = False Then 
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38                  TestNumerisk = False 
39              ElseIf IsNumeric(TxbCC.Value) = False Then 
40                  TestNumerisk = False 
41              ElseIf IsNumeric(TxbTraLambda.Value) = False Then 
42                  TestNumerisk = False 
43              Else 
44                  TestNumerisk = True 
45              End If 
46               
47          Case 2 To 3 ' isolering och Finish 
48              If IsNumeric(TxbTjocklek.Value) = False Then 
49                  TestNumerisk = False 
50              ElseIf IsNumeric(TxbLambda.Value) = False Then 
51                  TestNumerisk = False 
52              Else 
53                  TestNumerisk = True 
54              End If 
55           
56          Case Else 
57              If IsNumeric(TxbTjocklek.Value) = False Then 
58                  TestNumerisk = False 
59              Else 
60                  TestNumerisk = True 
61              End If 
62      End Select 
63       
64  End Function 
65  '//////////////////////// Kontrollerar om indatan är rimlig /////////////////////////// 
66  Function TestRimlig(typ As Integer) As String 
67   
68      Select Case typ 
69          Case 1 ' Typ 1 är skikttyp "Isolering + Regel" 
70              If TxbTjocklek.Value > 600 Or TxbTjocklek.Value < 45 Then 
71                  TestRimlig = "Orimlig tjocklek (Skall anges i mm)" 
72              ElseIf TxbLambda.Value > 1 Or TxbLambda.Value < 0.001 Then 
73                  TestRimlig = "Oromligt Lambda" 
74              ElseIf TxbCC.Value > 0.2 Or TxbCC.Value < 0.05 Then 
75                  TestRimlig = "Oromligt regelandel" 
76              ElseIf TxbTraLambda.Value > 1 Or TxbTraLambda.Value < 0.09 Then 
77                  TestRimlig = "Oromligt Lambda för trä" 
78              Else 
79                  TestRimlig = "" 
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80              End If 
81          Case 2 To 3 ' skkiktyp Isolering och Övrigt 
82              If TxbTjocklek.Value > 600 Or TxbTjocklek.Value < 10 Then 
83                  TestRimlig = "Orimlig tjocklek (Skall anges i mm)" 
84              ElseIf TxbLambda.Value > 1 Or TxbLambda.Value < 0.001 Then 
85                  TestRimlig = "Oromligt Lambda" 
86                  MsgBox "Oromligt Lambda" 
87              Else 
88                  TestRimlig = "" 
89              End If 
90          Case 5 
91              If TxbTjocklek.Value > 120 Or TxbTjocklek.Value < 0 Then 
92                  TestRimlig = "Orimlig tjocklek (Skall anges i mm)" 
93              ElseIf TxbLambda.Value > 1 Or TxbLambda.Value < 0.001 Then 
94                  TestRimlig = "Oromligt Lambda" 
95                  MsgBox "Oromligt Lambda" 
96              Else 
97                  TestRimlig = "" 
98              End If 
99           
100          Case Else 
101                  If TxbTjocklek.Value > 45 Or TxbTjocklek.Value < 0 Then 
102                      TestRimlig = "Orimlig tjoklek" 
103              Else 
104                  TestRimlig = "" 
105              End If 
106      End Select 
107       
108  End Function 
109  Function TestIfylld(ByVal typ As Integer) As Boolean '////////// Kontrollerar  

om indatan är ifylld 
110  Select Case typ 
111      Case 1 
112          If TxbTjocklek.Value = "" Or TxbLambda.Value = "" Or TxbCC.Value = "" 

Or TxbTraLambda = "" Then 
113              TestIfylld = False 
114          Else 
115              TestIfylld = True 
116          End If 
117      Case 2 To 3 
118          If TxbTjocklek.Value = "" Or TxbLambda.Value = "" Then 
119              TestIfylld = False 
120          Else 
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121              TestIfylld = True 
122          End If 
123      Case 5 
124          If TxbTjocklek.Value = "" Or CmbLuft.Value = "" Then 
125              TestIfylld = False 
126          Else 
127              TestIfylld = True 
128          End If 
129      Case Else 
130          If TxbTjocklek.Value = "" Then 
131              TestIfylld = False 
132          Else 
133              TestIfylld = True 
134              If Not TxbLambda.Value = "" Then 
135                  'MsgBox " Membranlager så som Fuktspärr odyl. har försummbart 

värmekonduktivitet." 
136              End If 
137          End If 
138  End Select 
139   
140       
141       
142       
143       
144   
145  End Function 
146  Private Sub Options(Show As Boolean) ' Visar yterligare alternativ 
147      If Show = True Then 
148          TxbCC.Enabled = True 'visar textruta för att skriva in C/C avstånd 

mellan reglar 
149          TxbCC.BackColor = &H80000005 ' Ändrar färg på indatarutan för att visa 

att den är avaktiverad 
150          TxbCC.Value = "0,10" ' Sätter in default värde på 600 mm 
151          CheckBox1.Visible = True ' visar checkbox som man klickar i om man 

vill använda annat default värde 
152          CheckBox1.Enabled = True 
153          TxbTraLambda.Enabled = False 
154          TxbTraLambda.Visible = True 
155          TxbTraLambda.Value = "0,14" 
156          CmbLuft.Visible = False 
157          TxbTjocklek.Value = 120 
158          TxbTjocklek.Enabled = True 
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159      Else 
160          TxbCC.Value = "" 
161          TxbCC.BackColor = &H8000000F 
162          TxbCC.Enabled = False 
163          CheckBox1.Visible = False 
164          CheckBox1.Enabled = False 
165          TxbTraLambda.Enabled = False 
166          TxbTraLambda.Visible = False 
167          TxbTraLambda.Value = Null 
168          CmbLuft.Visible = False 
169          Label6.Visible = True 
170          TxbTjocklek.Enabled = True 
171      End If 
172   
173  End Sub 
174   
175  Private Sub BtnCalc_Click() '////// Beräkningsknapp 
176      Dim target As Integer 
177      Dim Check As String 
178      Dim Output As String 
179      target = Sheets("Kod").Range("D2").Value 
180      '///// Om inga skikt är inlaggda 
181      If target = 1 Then 
182          MsgBox "Du måste lägga till skikt" 
183          Exit Sub 
184      End If 
185           
186      Check = 

Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Vägg").Range("Dyn_lista"), "Insida") ' 
kontrollerar om skiktet "Insida har lagts till i listan 

187       
188      '//////// Kontroll om "insida" har lagts till 
189      If Check = 0 And target > 2 Then 
190          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 0) = target 
191          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 1) = "Insida" 
192          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 7) = "0,13" 
193      ElseIf target < 2 Then 
194          MsgBox "Du måste lägga till minst ett skikt" 
195          Exit Sub 
196      End If 
197      target = Sheets("Kod").Range("D2").Value 'Updaterar antalet om skiktet 

"Insida" läggs till 
198      Dim Rvalue As Double 
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199      Dim Tjocklek As Integer 
200      Dim Lambda As Double 
201      Dim LambdaRes As Double 
202      Dim TraLambda As Double 
203      Dim Regelandel As Double 
204      Dim DeltaT As Double 
205       
206      'ListBox2.AddItem ("Skikt 1: R = 0,13") 
207      Output = Output & "Skikt 1: R(se) = 0,04" & vbNewLine 
208       
209       '///////////// Beräknar R ///////////// Loopar igenom alla skikt 
210      For Index = 2 To (target - 2) '  Loopar igenom alla skikt 
211          If Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index + 1, 1).Value = "Väl 

ventilerad" Then ' Om luftspalten ligger i nästa lager 
212              If Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index - 1, 1).Value = 

"Utsida" Then 'Och Utsida ligger på lagret innan 
213                  Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = 0 ' blir R=0 
214                   
215                  'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 11) = " R blir 

noll ty ventilerad luftspalt" 
216                  'ListBox2.AddItem (" R blir noll ty ventilerad luftspalt") ' 

Utskrift av beräkning 
217                  Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = 0 (R blir noll ty 

ventilerad luftspalt)" & vbNewLine 
218                   
219              End If 
220          ElseIf Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 1).Value = 

"Membranlager" Then 
221              Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = 0 
222              Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = 0 (ty membranlager)" & 

vbNewLine 
223               
224          ElseIf Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 1).Value = "Regel" 

Then 
225              Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = 0 
226              Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = 0 (Fråga Madjid)" & 

vbNewLine '//////// OBS!!!! 
227               
228          ElseIf Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 1).Value = "Väl 

ventilerad" Then 
229              Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = 0 
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230              Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = 0 (ty Väl ventilerad 
luftspalt)" & vbNewLine 

231                   
232          ElseIf Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 1).Value = "Svagt 

ventilerad" Then 
233                  Tjocklek = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 3).Value 
234                   
235                  Select Case Tjocklek 
236                      Case 0 To 5 
237                          R = 0 + ((0.055 - 0) / (5 - 0)) * (Tjocklek - 0) 
238                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = R 
239                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & R & " 

(ty Svagt ventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
240                      Case 6 To 10 
241                          R = 0.055 + ((0.07 - 0.055) / (10 - 5)) * (Tjocklek - 

5) 
242                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = R 
243                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & R & " 

(ty Svagt ventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
244                      Case 11 To 20 
245                          R = 0.07 + ((0.07 - 0.08) / (20 - 10)) * (Tjocklek - 

10) 
246                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = R 
247                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & R & " 

(ty Svagt ventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
248                      Case 21 To 50 
249                          R = 0.08 + ((0.08 - 0.085) / (50 - 20)) * (Tjocklek - 

20) 
250                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = R 
251                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & R & " 

(ty Svagt ventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
252                      Case Else 
253                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = 0.085 
254                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & 0.085 

& " (ty Svagt ventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
255                      End Select 
256                   
257          ElseIf Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 1).Value = 

"Oventilerad" Then 
258                  Tjocklek = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 3).Value 
259                  Select Case Tjocklek 
260                      Case 0 To 5 
261                          R = 0 + ((0.11 - 0) / (5 - 0)) * (Tjocklek - 0) 
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262                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = R 
263                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & R & " 

(ty oventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
264                      Case 6 To 10 
265                          R = 0.11 + ((0.14 - 0.11) / (10 - 5)) * (Tjocklek - 5) 
266                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = R 
267                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & R & " 

(ty oventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
268                      Case 11 To 20 
269                          R = 0.14 + ((0.16 - 0.14) / (20 - 10)) * (Tjocklek - 

10) 
270                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = R 
271                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & R & " 

(ty oventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
272                      Case 21 To 50 
273                          R = 0.16 + ((0.17 - 0.16) / (50 - 20)) * (Tjocklek - 

20) 
274                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = R 
275                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & R & " 

(ty oventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
276                      Case Else 
277                          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = 0.17 
278                          Output = Output & "Skikt " & Index & ": R = " & 0.17 & 

" (ty oventilerad luftspalt på " & Tjocklek & " mm)" & vbNewLine 
279                      End Select 
280                   
281          ElseIf Not Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 1).Value = 

"Isolering + Regel" Then ' Om skiktet inte innehåller träregel altså Homogent skikt 
282              Tjocklek = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 3).Value ' 

Hämtar tjocklek från listan 
283              Lambda = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 4).Value ' 

Hämtar Lambda från listan 
284              Rvalue = Abs(Tjocklek * 0.001 / Lambda) ' Beräknar R-värdet, samt 

kompenserar ifall ett minustecken kommit med 
285              Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = Rvalue 
286              'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 11) = Tjocklek & " 

*0,001" & " / " & Lambda & " = " & Rvalue 
287              'ListBox2.AddItem ("Skikt " & Index & ": " & Tjocklek & " *0,001" 

& " / " & Lambda & " = " & Round(Rvalue, 3)) 
288              Output = Output & "Skikt " & Index & ": R=" & Tjocklek & " *0,001" 

& " / " & Lambda & " = " & Round(Rvalue, 3) & vbNewLine 
289               
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290          Else ' Om ej homogent skikt beräkna R med Lambda- / U-värdesmetoden 
291              Tjocklek = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 3).Value ' 

Hämtar tjocklek från listan 
292              Lambda = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 4).Value ' 

Hämtar Lambda från listan 
293              Regelandel = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 5).Value ' 

Regelandel 
294              TraLambda = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 6).Value 
295              '/////////Lambda-metoden//////// 
296                
297               LambdaRes = Regelandel * TraLambda + (1 - Regelandel) * Lambda ' 

viktar det nya lambda efter regelandel 
298               Rvalue = Tjocklek * 0.001 / LambdaRes 
299               Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) = Rvalue 
300                
301               'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 11) = "Lambda-

metoden: " & Tjocklek & " *0,001" & " / " & Lambda & " = " & Rvalue 
302               'ListBox2.AddItem ("Skikt " & Index) 
303               Output = Output & "Skikt " & Index & ": " & vbNewLine 
304               'ListBox2.AddItem ("Lambda-metoden: ") 
305               Output = Output & vbTab & "Lambda-metoden: " & vbNewLine 
306               Output = Output & vbTab & " Viktat Lambda (Regelandel: " & 

Regelandel & ") = " & LambdaRes 
307               'ListBox2.AddItem (Tjocklek & " *0,001" & " / " & Lambda & " = " 

& Round(Rvalue, 3)) 
308               Output = Output & vbTab & vbTab & "R=" & Tjocklek & " *0,001" & " 

/ " & Lambda & " = " & Round(Rvalue, 3) & vbNewLine 
309                
310               '/////////U-värdesmetoden//////// 
311               Dim Riso As Double 
312               Dim Rtra As Double 
313               Riso = Tjocklek * 0.001 / Lambda 
314               Rtra = Tjocklek * 0.001 / TraLambda 
315               Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 8) = Abs(Riso) 
316               Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 9) = Abs(Rtra) 
317                
318               'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 12) = "U-

värdesmetoden: " & Tjocklek & " *0,001" & " / " & Lambda & " = Riso =" & Riso & 
vbNewLine & Tjocklek & " *0,001" & " / " & TraLambda & " = Rträ =" & Rtra 

319               'ListBox2.AddItem ("U-värdesmetoden: ") 
320               Output = Output & vbTab & "U-värdesmetoden: " & vbNewLine 
321               'ListBox2.AddItem ("Riso =" & Tjocklek & " *0,001" & " / " & 

Lambda & " = " & Round(Riso, 3)) 
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322               Output = Output & vbTab & vbTab & "Riso =" & Tjocklek & " *0,001" 
& " / " & Lambda & " = " & Round(Riso, 3) & vbNewLine 

323               'ListBox2.AddItem (vbNewLine & "Rträ =" & Tjocklek & " *0,001" & 
" / " & TraLambda & " = " & Round(Rtra, 3)) 

324               Output = Output & vbTab & vbTab & "Rträ =" & Tjocklek & " *0,001" 
& " / " & TraLambda & " = " & Round(Rtra, 3) & vbNewLine 

325           
326          End If 
327      Next 
328      'ListBox2.AddItem ("Skikt " & Target & " : R = 0,13") ' 
329      Output = Output & "Skikt " & target - 1 & " : R(si) = 0,13" & vbNewLine 
330       
331                
332                
333            '//////// U-värdet////////////// 
334            Dim PrelRLambda As Double ' Det preliminära R-värdet genom att 

använda Lambda-metoden 
335            Dim PrelULambda As Double ' U-värddet med lambda-metoden 
336            Dim PrelUUvärde As Double ' U-v'rdet med U-värdesmetoden 
337            PrelRLambda = 0 
338            Riso = 0 
339            Rtra = 0 
340             
341          For Index = 1 To target - 1 ' Lambdametoden 
342              PrelRLambda = PrelRLambda + 

Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7).Value ' Hämtar R från listan och summerar 
alla R 

343              'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 10).Value = 
PrelRLambda  'Summerar alla R-värden 

344          Next 
345          PrelULambda = 1 / PrelRLambda 
346           
347          For Index = 1 To target - 1 'U-värdesmetoden 
348              If Not Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 1).Value = 

"Isolering + Regel" Then 
349                  Riso = Riso + Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 

7).Value 
350                  Rtra = Rtra + Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 

7).Value 
351              Else 
352                  Riso = Riso + Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 

8).Value 
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353                  Rtra = Rtra + Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 
9).Value 

354              End If 
355              Next 
356          PrelUUvärde = Regelandel / Rtra + (1 - Regelandel) / Riso 
357          'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 13) = " U-värde(lambda-

metoden) =" & PrelULambda & " U-värde(U-metoden) =" & PrelUUvärde 
358           
359          '///////// Beräkning av U medel 
360          Dim U As Double 
361          U = 2 * PrelULambda * PrelUUvärde / (PrelULambda + PrelUUvärde) 
362          Label_U = Math.Round(U, 4) 
363          If U > 0.18 Then 
364              MsgBox "U -värdet; " + Label_U + " Överstiger kravet på 0,18 

(W/m2K)" 
365          End If 
366           
367          'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 13) = vbNewLine & " U-

värde(lambda-metoden) =" & PrelULambda & " U-värde(U-metoden) =" & PrelUUvärde & 

vbNewLine & "Slutliga U-värde= 2 * " & PrelULambda & "*" & PrelUUvärde & "/ (" & 

PrelULambda & " + " & PrelUUvärde & ")=" & U 
368          'ListBox2.AddItem ("U-värde(lambda-metoden) =" & Round(PrelULambda, 

3)) 
369          Output = Output & "U-värde(lambda-metoden) =" & Round(PrelULambda, 3) 

& vbNewLine 
370          'ListBox2.AddItem ("U-värde(U-värdesmetoden) =" & Round(PrelUUvärde, 

3)) 
371          Output = Output & "U-värde(U-värdesmetoden) =" & Round(PrelUUvärde, 3) 

& vbNewLine 
372          'ListBox2.AddItem ("Slutliga U-värde= 2 * " & Round(PrelULambda, 3) & 

"*" & Round(PrelUUvärde, 3) & "/ (" & Round(PrelULambda, 3) & " + " & 

Round(PrelUUvärde, 3) & ")=" & Round(U, 3)) 
373          Output = Output & vbNewLine & "Slutliga U-värde= 2 * " & 

Round(PrelULambda, 3) & "*" & Round(PrelUUvärde, 3) & "/ (" & Round(PrelULambda, 3) & " 
+ " & Round(PrelUUvärde, 3) & ")=" & Round(U, 3) 

374          TextBox1.Text = Output 
375           
376           
377          '/////// Updatering av fält 
378          Dim strRowSource As String 
379          With ListBox1 
380              strRowSource = .RowSource 
381              .RowSource = vbNullString 
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382              .RowSource = strRowSource 
383               
384          End With 
385  End Sub 
386   
387  Private Sub CheckBox1_Change() ' KOntrollerar om CHeckbox1 blir ändrar, för 

att aktivera input för "lambdavärde för Träregeln" 
388      TxbTraLambda.Visible = True 
389      If CheckBox1.Value = False Then 
390          TxbTraLambda.Enabled = True 
391      Else 
392          TxbTraLambda.Enabled = False 
393   
394  End If 
395  End Sub 
396   

 
397  Private Sub CmbSkikt_Change() ' kotrollerar om "Isolering + Regel" är vald 
398      If CmbSkikt = "Isolering + Regel" Or CmbSkikt = "Regel" Then 
399          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 1 
400          Call Options(True) 
401          TxtVapor.Text = 25 * 10 ^ (-6) 
402          Label6.Visible = False 
403   
404      ElseIf CmbSkikt = "Isolering" Then 
405          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 2 
406          Call Options(False) 
407          TxtVapor.Text = 25 * 10 ^ (-6) 
408          Label6.Visible = False 
409       
410      ElseIf CmbSkikt = "Övrigt" Then 
411          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 3 
412          Call Options(False) 
413          Label6.Visible = False 
414           
415      ElseIf CmbSkikt = "Luftspalt" Then 
416          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 5 
417          Call Options(False) 
418          CmbLuft.Visible = True 
419          Label6.Visible = True 
420          TxtVapor.Text = 25 * 10 ^ (-6) 
421      ElseIf CmbSkikt = "Membranlager" Then 
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422          TxbTjocklek.Value = 0 
423          TxbTjocklek.Enabled = False 
424          TxtVapor.Text = 25 * 10 ^ (-6) 
425          Label6.Visible = False 
426          CmbLuft.Visible = False 
427           
428           
429      Else 
430          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 4 
431          Call Options(False) 
432          TxtVapor.Text = 25 * 10 ^ (-6) 
433          Label6.Visible = False 
434   
435      End If 
436   
437  End Sub 
438   
439  Private Sub CmbSkikt_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal 

Shift As Integer) 
440   
441  End Sub 
442   
443  Private Sub CmnBtn_Fukt_Click() 
444  Dim target As Integer 
445  target = Sheets("Kod").Range("D2").Value 
446  Dim T As Double 
447  Dim DeltaTemp As Double 
448  Dim V As Double 
449  Dim Rsum As Double 
450  Dim Zsum As Double 
451   
452  '/////Deklarering av Ut och inne-temp 
453  Dim TempInsida As Double ' 
454  TempInsida = 22 
455  Dim TempUtsida As Double 
456  TempUtsida = -10 
457   
458  Vi = 4.7815706 + 0.34597292 * TempInsida + 0.0099365776 * TempInsida ^ 2 + 

0.00015612096 * TempInsida ^ 3 + 1.9830825 * 10 ^ (-6) * TempInsida ^ 4 + 1.5773396 * 
10 ^ (-8) * TempInsida ^ 5 

459  Vu = 4.7815706 + 0.34597292 * TempUtsida + 0.0099365776 * TempUtsida ^ 2 + 
0.00015612096 * TempUtsida ^ 3 + 1.9830825 * 10 ^ (-6) * TempUtsida ^ 4 + 1.5773396 * 
10 ^ (-8) * TempUtsida ^ 5 



Bilaga 6 - Sida 14 av 33 
 

 

460   
461  '////// Deklarering av Ånggenomsläppligheten 
462  Dim Raa As Double 
463  Raa = 5 * 10 ^ (-6) 'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 13) 
464  Rsum = 0.17 
465   
466  '////// Deklarering av ånghalter 
467  Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(1, 17) = 1.9 'Ånghalt utomhus 
468   
469  T = TempUtsida 
470  For Index = 3 To (target - 2) '///// Summerar alla Värmemotståden hos alla 

skikt 
471      Rsum = Rsum + Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) 
472      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 15) = 

Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 3) * 0.001 / 
Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 14) 

473      Zsum = Zsum + Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 15) 
474  Next 
475   
476  For Index = 1 To (target)  '//// 
477      DeltaTemp = (Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 7) / Rsum) * 

(TempInsida - TempUtsida) 
478      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 11) = DeltaTemp 
479      T = T + DeltaTemp 
480      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 12) = T 
481      '///////Approximation för mättnadsånghalt 
482      V = 4.7815706 + 0.34597292 * T + 0.0099365776 * T ^ 2 + 0.00015612096 * T 

^ 3 + 1.9830825 * 10 ^ (-6) * T ^ 4 + 1.5773396 * 10 ^ (-8) * T ^ 5 
483      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 13) = V 
484      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 16) = 

Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 15) / Zsum * (Vi - Vu) ' Beräkning av DeltaV 
485       a = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 16) 
486       b = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 17) 
487       b = b + a 
488      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 17) = b 
489      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 18) = 

Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 17) / 
Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Index, 13) 

490      Next 
491   
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492  End Sub 
493   
494  Private Sub CommandButton1_BeforeDropOrPaste(ByVal Cancel As 

MSForms.ReturnBoolean, ByVal Action As MSForms.fmAction, ByVal Data As 
MSForms.DataObject, ByVal X As Single, ByVal Y As Single, ByVal Effect As 
MSForms.ReturnEffect, ByVal Shift As Integer) 

495   
496  End Sub 
497   
498  Private Sub CommandButton1_Click() 
499      Dim target As Integer 
500      target = Sheets("Kod").Range("D2").Value 
501      Sheets("Kod").Range("H2").Value = target 
502      '//////////////////'skriver in värden för "Utsidan" görs endast färsta 

gången //////// 
503      If target = 1 Then 
504      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 0) = target 
505      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 1) = "Utsida" 
506      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 7) = "0,04" 
507      'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Utsida") 
508      target = target + 1 
509      Sheets("Kod").Range("H2").Value = target 
510      End If 
511      '/////////' kontrollerar om skiktet "Insida" har lagts till i listan, tar 

bort 1 från Target så att nästa skikt skrivs över 
512      Check = 

Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Vägg").Range("Dyn_lista"), "Insida") 
513      If Check = 1 Then 
514          target = target - 1 
515          Sheets("Kod").Range("H2").Value = target 
516          Label_U = "" 'tar bort gammla U-värdet 
517      End If 
518           
519           
520      '///////////////KONTROLL AV INPUT///////// 
521          Select Case CmbSkikt 
522              Case "Isolering" 
523                  'Ifylld = TestIfylld(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
524                  'Numerisk = TestIfylld(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
525                  'Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
526                      If TestIfylld(2) = False Then ' Kontrollerar om alla fält 

är ifyllda för typen 2 (Isolering) 
527                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
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528                      ElseIf TestNumerisk(2) = False Then 
529                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','(2)") 
530                          TestRimlig (Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
531                      ElseIf Not TestRimlig(2) = "" Then 
532                          MsgBox (Rimlig) 
533                      Else 
534                          Call myPrintout(target) 
535                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Isolering") 
536                      End If 
537                           
538              Case "Isolering + Regel" 
539                      Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
540                   
541                      If TestIfylld(1) = False Then 
542                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
543                      ElseIf TestNumerisk(1) = False Then 
544                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','") 
545                      ElseIf Not TestRimlig(1) = "" Then 
546                          MsgBox (Rimlig) 
547                      Else 
548                          Call myPrintout(target) 
549                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Isolering + 

Regel") 
550                      End If 
551              Case "Regel" 
552                      Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
553                   
554                      If TestIfylld(1) = False Then 
555                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
556                      ElseIf TestNumerisk(1) = False Then 
557                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','") 
558                      ElseIf Not TestRimlig(1) = "" Then 
559                          MsgBox (Rimlig) 
560                      Else 
561                          Call myPrintout(target) 
562                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Isolering + 

Regel") 
563                      End If 
564              Case "Luftspalt" 
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565                      'Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
566                      If CmbLuft.Value = "Väl ventilerad" Or CmbLuft.Value = 

"Oventilerad" Or CmbLuft.Value = "Svagt ventilerad" Then 
567                          CmbSkikt.Value = CmbLuft.Value 
568                          If TestIfylld(5) = False Then 
569                              MsgBox "Fyll i alla fält" 
570                              'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": 

Membranlager") 
571                          ElseIf TestNumerisk(5) = False And TestIfylld(5) = 

True Then 
572                              MsgBox ("Använd endast positiva siffor, separerat 

med ','") 
573                          ElseIf Not TestRimlig(5) = "" Then 
574                              Result = MsgBox("Tjockleken är inte rimligt, vill 

du fortsätta ?", vbYesNo) 
575                              If Result = 6 Then ' 6= Yes-knappens returvärde 
576                                  Call myPrintout(target) 
577                              Else 
578                                       
579                              End If 
580                          Else 
581                              Call myPrintout(target) 
582                              'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": 

Membranlager") 
583                          End If 
584                      Else 
585                          MsgBox ("Måste ange något av luftspaltsttyperna") 
586                      End If 
587   
588              Case "Membranlager" 
589                      'Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
590                      If TestIfylld(4) = False Then 
591                          MsgBox "Fyll i alla fält", vbYesNo 
592                          Call myPrintout(target) 
593                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": 

Membranlager") 
594                      ElseIf TestNumerisk(4) = False And TestIfylld(4) = True 

Then 
595                          MsgBox ("Använd endast positiva siffor, separerat med 

','") 
596                      ElseIf Not TestRimlig(4) = "" Then 
597                       
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598                          Result = MsgBox("Tjockleken är inte rimligt, vill du 
fortsätta ? Observera att Lambda inte tas med för 'Membranlager' och 'Finish'", 
vbYesNo) 

599                          If Result = 6 Then ' 6= Yes-knappens returvärde 
600                              Call myPrintout(target) 
601                          Else 
602                                   
603                          End If 
604                               
605                      Else 
606                          Call myPrintout(target) 
607                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": 

Membranlager") 
608                      End If 
609              Case "Finish" 
610                      Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
611                      If TestIfylld(3) = False Then 
612                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
613                      ElseIf TestNumerisk(3) = False Then 
614                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','") 
615                      ElseIf Not TestRimlig(3) = "" Then 
616                       
617                          Result = MsgBox("Vill du gå vidare med indatan, 

observera att Lambda inte tas med för 'Membranlager' och 'Finish'", vbYesNo) 
618                           
619                          If Result = 6 Then ' 6= Yes-knappens returvärde 
620                              Call myPrintout(target) 
621                          Else 
622                          End If 
623                                
624                      Else 
625                          Call myPrintout(target) 
626                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Finish") 
627                      End If 
628              Case "Övrigt" 
629                      Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
630                      If TestIfylld(3) = False Then 
631                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
632                      ElseIf TestNumerisk(3) = False Then 
633                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','") 
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634                      ElseIf Not TestRimlig(3) = "" Then 
635                          MsgBox (Rimlig) 
636                      Else 
637                          Call myPrintout(target) 
638                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Övrigt") 
639                      End If 
640              Case Else 
641                  MsgBox ("Måste ange något av valen från Skittyp") 
642          End Select 
643           
644  '////// Updatering av utskriftsfältet 
645      Dim strRowSource As String 
646      With ListBox1 
647          strRowSource = .RowSource 
648          .RowSource = vbNullString 
649          'Set back so it updates, use a new RowSource 
650          .RowSource = strRowSource 
651      End With 
652   
653  End Sub 
654   
655  Private Sub CommandButton2_Click() 
656   
657  End Sub 
658   
659  Private Sub DeleteWall_Click() 
660      Dim target As Integer 
661      target = Sheets("Kod").Range("D2").Value 
662      Sheets("Vägg").Range("Walltype").Clear 
663      Sheets("Vägg").Range("B2").Clear 
664  End Sub 
665   
666  Private Sub Frame1_Click() 
667   
668  End Sub 
669   
670  Private Sub ListBox1_Change() 
671   
672  End Sub 
673   
674  Private Sub Redigera_Click() 
675  Dim Nr As Integer 
676  Dim Count As Integer 
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677  Dim target As Integer 
678  Count = Me.ListBox1.ListCount 
679  target = -1 
680  Dim Vald As Boolean 
681  Vald = False 
682  target = Sheets("Kod").Range("D2").Value 
683  If target < 2 Then 
684      MsgBox "Lägg till skikt först" 
685      Exit Sub 
686  Else 
687  '////Lägger till innre skikt för korrekt beräkning 
688      Check = 

Application.WorksheetFunction.CountIf(Sheets("Vägg").Range("Dyn_lista"), "Insida") 
689  End If 
690  If Check = 0 Then 
691          Count = Count + 1 
692          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Count, 0) = Count 
693          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Count, 1) = "Insida" 
694          Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Count, 7) = "0,13" 
695           
696          '/// Updaterar listan 
697      Dim strRowSource As String 
698      With ListBox1 
699          strRowSource = .RowSource 
700          .RowSource = vbNullString 
701          'Set back so it updates, use a new RowSource 
702          .RowSource = strRowSource 
703      End With 
704  End If 
705       
706       
707  ' Kontroll vilket skikt som är markerad 
708  Dim lItem As Integer 
709      For lItem = 0 To Count - 1 
710          If ListBox1.Selected(lItem) = True Then 
711              target = lItem 
712          End If 
713      Next lItem 
714           
715          If target = -1 Then 
716              MsgBox " Välj skikt" 
717          ElseIf target = 0 Or target = Count - 1 Then 
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718              MsgBox "Kan inte redigera vald skikt" 
719          Else 
720              target = target + 1 
721              Sheets("Kod").Range("I2") = target 
722             
723              UF_Edit.CmbSkikt.Text = 

Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 1) 
724              UF_Edit.TxbTjocklek.Text = 

Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 3) ' Tjocklek 
725              UF_Edit.TxbLambda = Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 4) 

' Lamda 
726              'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Target, 5) = TxbCC ' CC'' 
727              'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Target, 6) = TxbRegel ' 

Regelbredd 
728              'Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(Target, 7) = TxbTraLambda 
729   
730              UF_Edit.Show 
731          End If 
732           
733  End Sub 
734   

 
 

735  Private Sub ToggleButton1_Click() 
736  If ToggleButton1.Value = True Then 
737      Label7.Visible = True 
738      TxtVapor.Visible = True 
739      CmnBtn_Fukt.Enabled = True 
740  Else 
741      Label7.Visible = False 
742      TxtVapor.Visible = False 
743      CmnBtn_Fukt.Enabled = False 
744  End If 
745   
746  End Sub 
747   
748  Private Sub TxbTjocklek_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) ' 

När något trycks i TxbTjocklek 
749      Select Case KeyAscii 
750              Case Asc("0") To Asc("9"), Asc(","), vbKeyBack 'Kollar om inputet 

innehåller "1" till "9" eller ",". 
751                  Exit Sub 'om dessa tecken skrivs in; gör ingenting, gå ur 

funktionen. 
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752              Case Else 'Om inputet inte är tillåten; sätter värdet till 
ingenting 

753                  KeyAscii = 0 
754                  Beep 'En signal spelas upp i datorn 
755                  MsgBox "Används ändast siffror (med , som separator)" ' Och 

ett medelande visas på skärmen 
756          End Select 
757  End Sub 
758   

 
759  Private Sub TxbLambda_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
760      Select Case KeyAscii 
761              Case Asc("0") To Asc("9"), Asc(","), vbKeyBack 'Kollar om inputet 

innehåller "1" till "9", ".","," eller minustecken. 
762                  'gör ingenting 
763                  Exit Sub 
764              Case Else 
765                  'sätter värdet till ingenting 
766                  KeyAscii = 0 
767                  Beep 
768                  MsgBox "Används ändast siffror (med , som separator)" 
769          End Select 
770  End Sub 
771   
772  Private Sub TxbCC_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
773      Select Case KeyAscii 
774              Case Asc("0") To Asc("9"), Asc(","), vbKeyBack 'Kollar om inputet 

innehåller "1" till "9", ".","," eller minustecken. 
775                  'gör ingenting 
776                  Exit Sub 
777              Case Else 
778                  'sätter värdet till ingenting 
779                  KeyAscii = 0 
780                  Beep 
781                  MsgBox "Används ändast siffror (med , som separator)" 
782          End Select 
783  End Sub 
784  Private Sub TxbTraLambda_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
785      Select Case KeyAscii 
786              Case Asc("0") To Asc("9"), Asc(","), vbKeyBack 'Kollar om inputet 

innehåller "1" till "9", ".","," eller minustecken. 
787                  'gör ingenting 
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788                  Exit Sub 
789              Case Else 
790                  'sätter värdet till ingenting 
791                  KeyAscii = 0 
792                  Beep 
793                  MsgBox "Används ändast siffror (med , som separator)" 
794          End Select 
795  End Sub 
796   
797  Sub myPrintout(target As Integer) ' Funktion som skriver ut alla kontrollerade 

värden i excel 
798      Namn.Show 
799      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 0) = target ' referense nummer 
800      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 1) = CmbSkikt 'Skikt 
801      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 3) = TxbTjocklek ' Tjocklek 
802      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 4) = TxbLambda ' Lamda 
803      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 5) = TxbCC ' CC'' 
804      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 6) = TxbTraLambda 
805       
806      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 14) = TxtVapor 
807      MsgBox "Skiktet inlaggd", 0, "Complete"  'display message box (configured 

according to mode) 
808  End Sub 
809   
810  Private Sub UserForm_Click() 
811   
812  End Sub 
813   

 
 

814  ' Forumlär UF_Edit 
815   
816  Private Sub Options(Show As Boolean) ' Visar yterligare alternativ 
817      If Show = True Then 
818          TxbCC.Enabled = True 'visar textruta för att skriva in C/C avstånd 

mellan reglar 
819          TxbCC.BackColor = &H80000005 ' Ändrar färg på indatarutan för att visa 

att den är avaktiverad 
820          TxbCC.Value = "0,10" ' Sätter in default värde på 600 mm 
821          CheckBox1.Visible = True ' visar checkbox som man klickar i om man 

vill använda annat default värde 
822          CheckBox1.Enabled = True 
823          TxbTraLambda.Enabled = False 
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824          TxbTraLambda.Visible = True 
825          TxbTraLambda.Value = "0,14" 
826      Else 
827          TxbCC.Value = "" 
828          TxbCC.BackColor = &H8000000F 
829          TxbCC.Enabled = False 
830          CheckBox1.Visible = False 
831          CheckBox1.Enabled = False 
832          TxbTraLambda.Enabled = False 
833          TxbTraLambda.Visible = False 
834          TxbTraLambda.Value = Null 
835      End If 
836   
837  End Sub 
838  Private Sub CmbSkikt_Change() ' kotrollerar om "Isolering + Regel" är vald 
839      If CmbSkikt = "Isolering + Regel" Or CmbSkikt = "Regel" Then 
840          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 1 
841          Call Options(True) 
842           
843      ElseIf CmbSkikt = "Isolering" Then 
844          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 2 
845          Call Options(False) 
846       
847      ElseIf CmbSkikt = "Övrigt" Then 
848          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 3 
849          Call Options(False) 
850           
851      ElseIf CmbSkikt = "Luftspalt" Then 
852          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 5 
853          Call Options(False) 
854          CmbLuft.Visible = True 
855      ElseIf CmbSkikt = "Membranlager" Then 
856          TxbTjocklek.Value = 0 
857          TxbTjocklek.Enabled = False 
858           
859           
860      Else 
861          Sheets("Kod").Range("E2").Value = 4 
862          Call Options(False) 
863   
864      End If 
865   
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866  End Sub 
867  Sub myPrintout(target As Integer) ' Funktion som skriver ut alla kontrollerade 

värden i excel 
868      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 0) = target ' referense nummer 
869      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 1) = CmbSkikt 'Skikt 
870      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 3) = TxbTjocklek ' Tjocklek 
871      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 4) = TxbLambda ' Lamda 
872      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 5) = TxbCC ' CC'' 
873      Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 7) = TxbTraLambda 
874       
875      MsgBox "Skiktet ändrat!", 0, "Complete"  'display message box (configured 

according to mode) 
876  End Sub 
877  '//////////////// Kontroll om input är siffor //////////////////////////// 
878  Function TestNumerisk(typ As Integer) As Boolean 
879      'If IsNumeric(TxbTjocklek.Value) = False Or IsNumeric(TxbLambda.Value) = 

False Then 'Or IsNumeric(TxbCC.Value) = False Or IsNumeric(TxbTraLambda.Value) = False 

Or IsNumeric(TxbRegel.Value) = False Then 
880      'TestNumerisk = False 
881      'Else 
882      'TestNumerisk = True 
883      'End If 
884       
885       
886      Select Case typ 
887          Case 1 
888              If IsNumeric(TxbTjocklek.Value) = False Then 
889                  TestNumerisk = False 
890              ElseIf IsNumeric(TxbLambda.Value) = False Then 
891                  TestNumerisk = False 
892              ElseIf IsNumeric(TxbCC.Value) = False Then 
893                  TestNumerisk = False 
894              ElseIf IsNumeric(TxbTraLambda.Value) = False Then 
895                  TestNumerisk = False 
896              Else 
897                  TestNumerisk = True 
898              End If 
899               
900          Case 2 To 3 
901              If IsNumeric(TxbTjocklek.Value) = False Then 
902                  TestNumerisk = False 
903              ElseIf IsNumeric(TxbLambda.Value) = False Then 
904                  TestNumerisk = False 
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905              Else 
906                  TestNumerisk = True 
907              End If 
908           
909          Case Else 
910              If IsNumeric(TxbTjocklek.Value) = False Then 
911                  TestNumerisk = False 
912              Else 
913                  TestNumerisk = True 
914              End If 
915      End Select 
916       
917  End Function 
918  '//////////////////////// Kontrollerar om indatan är rimlig 

/////////////////////////// 
919  Function TestRimlig(typ As Integer) As String 
920   
921      Select Case typ 
922          Case 1 
923              If TxbTjocklek.Value > 600 Or TxbTjocklek.Value < 45 Then 
924                  TestRimlig = "Orimlig tjocklek (Skall anges i mm)" 
925              ElseIf TxbLambda.Value > 1 Or TxbLambda.Value < 0.001 Then 
926                  TestRimlig = "Oromligt Lambda" 
927              ElseIf TxbCC.Value > 0.2 Or TxbCC.Value < 0.03 Then 
928                  TestRimlig = "Oromligt regelandel" 
929              ElseIf TxbTraLambda.Value > 1 Or TxbTraLambda.Value < 0.09 Then 
930                  TestRimlig = "Oromligt Lambda för trä" 
931              Else 
932                  TestRimlig = "" 
933              End If 
934          Case 2 To 3 
935              If TxbTjocklek.Value > 600 Or TxbTjocklek.Value < 10 Then 
936                  TestRimlig = "Orimlig tjocklek (Skall anges i mm)" 
937              ElseIf TxbLambda.Value > 1 Or TxbLambda.Value < 0.001 Then 
938                  TestRimlig = "Oromligt Lambda" 
939                  MsgBox "Oromligt Lambda" 
940              Else 
941                  TestRimlig = "" 
942              End If 
943           
944          Case Else 
945                  If TxbTjocklek.Value > 45 Or TxbTjocklek.Value < 0 Then 
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946                      TestRimlig = "Orimlig tjoklek" 
947              Else 
948                  TestRimlig = "" 
949              End If 
950      End Select 
951       
952  End Function 
953  Function TestIfylld(ByVal typ As Integer) As Boolean '////////// Kontrollerar  

om indatan är ifylld 
954      Select Case typ 
955          Case 1 
956              If TxbTjocklek.Value = "" Or TxbLambda.Value = "" Or TxbCC.Value = 

"" Or TxbTraLambda = "" Then 
957                  TestIfylld = False 
958              Else 
959                  TestIfylld = True 
960              End If 
961          Case 2 To 3 
962              If TxbTjocklek.Value = "" Or TxbLambda.Value = "" Then 
963                  TestIfylld = False 
964              Else 
965                  TestIfylld = True 
966              End If 
967          Case Else 
968              If TxbTjocklek.Value = "" Then 
969                  TestIfylld = False 
970              Else 
971                  TestIfylld = True 
972                  If Not TxbLambda.Value = "" Then 
973                      'MsgBox " Membranlager så som Fuktspärr odyl. har 

försummbart värmekonduktivitet." 
974                  End If 
975              End If 
976      End Select 
977  End Function 
978   

 
979  Private Sub TxbTjocklek_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) ' 

När något trycks i TxbTjocklek 
980      Select Case KeyAscii 
981              Case Asc("0") To Asc("9"), Asc(","), vbKeyBack 'Kollar om inputet 

innehåller "1" till "9" eller ",". 
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982                  Exit Sub 'om dessa tecken skrivs in; gör ingenting, gå ur 
funktionen. 

983              Case Else 'Om inputet inte är tillåten; sätter värdet till 
ingenting 

984                  KeyAscii = 0 
985                  Beep 'En signal spelas upp i datorn 
986                  MsgBox "Används ändast siffror (med , som separator)" ' Och 

ett medelande visas på skärmen 
987          End Select 
988  End Sub 
989   

 
990  Private Sub TxbLambda_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
991      Select Case KeyAscii 
992              Case Asc("0") To Asc("9"), Asc(","), vbKeyBack 'Kollar om inputet 

innehåller "1" till "9", ".","," eller minustecken. 
993                  'gör ingenting 
994                  Exit Sub 
995              Case Else 
996                  'sätter värdet till ingenting 
997                  KeyAscii = 0 
998                  Beep 
999                  MsgBox "Används ändast siffror (med , som separator)" 
1000          End Select 
1001  End Sub 
1002   
1003  Private Sub TxbCC_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
1004      Select Case KeyAscii 
1005              Case Asc("0") To Asc("9"), Asc(","), vbKeyBack 'Kollar om inputet 

innehåller "1" till "9", ".","," eller minustecken. 
1006                  'gör ingenting 
1007                  Exit Sub 
1008              Case Else 
1009                  'sätter värdet till ingenting 
1010                  KeyAscii = 0 
1011                  Beep 
1012                  MsgBox "Används ändast siffror (med , som separator)" 
1013          End Select 
1014  End Sub 
1015  Private Sub TxbTraLambda_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 
1016      Select Case KeyAscii 
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1017              Case Asc("0") To Asc("9"), Asc(","), vbKeyBack 'Kollar om inputet 
innehåller "1" till "9", ".","," eller minustecken. 

1018                  'gör ingenting 
1019                  Exit Sub 
1020              Case Else 
1021                  'sätter värdet till ingenting 
1022                  KeyAscii = 0 
1023                  Beep 
1024                  MsgBox "Används ändast siffror (med , som separator)" 
1025          End Select 
1026  End Sub 
1027   
1028  Private Sub Btn_Del_All_Click() 
1029      Dim target As Integer 
1030      target = Sheets("Kod").Range("D2").Value 
1031      Sheets("Vägg").Range("Walltype").Clear 
1032   
1033  End Sub 
1034   
1035  Private Sub CommandButton2_Click() 
1036   
1037  End Sub 
1038   
1039  Private Sub CommandButton1_Click() 
1040  Dim target As Integer 
1041  target = Sheets("Kod").Range("I2").Value 
1042      '///////////////KONTROLL AV INPUT///////// 
1043          Select Case CmbSkikt 
1044              Case "Isolering" 
1045                  'Ifylld = TestIfylld(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1046                  'Numerisk = TestIfylld(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1047                  'Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1048                      If TestIfylld(2) = False Then ' Kontrollerar om alla fält 

är ifyllda för typen 2 (Isolering) 
1049                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
1050                      ElseIf TestNumerisk(2) = False Then 
1051                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','(2)") 
1052                          TestRimlig (Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1053                      ElseIf Not TestRimlig(2) = "" Then 
1054                          MsgBox (Rimlig) 
1055                      Else 
1056                          Call myPrintout(target) 
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1057                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Isolering") 
1058                      End If 
1059                           
1060              Case "Isolering + Regel" 
1061                      Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1062                   
1063                      If TestIfylld(1) = False Then 
1064                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
1065                      ElseIf TestNumerisk(1) = False Then 
1066                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','") 
1067                      ElseIf Not TestRimlig(1) = "" Then 
1068                          MsgBox (Rimlig) 
1069                      Else 
1070                          Call myPrintout(target) 
1071                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Isolering + 

Regel") 
1072                      End If 
1073              Case "Regel" 
1074                      Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1075                   
1076                      If TestIfylld(1) = False Then 
1077                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
1078                      ElseIf TestNumerisk(1) = False Then 
1079                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','") 
1080                      ElseIf Not TestRimlig(1) = "" Then 
1081                          MsgBox (Rimlig) 
1082                      Else 
1083                          Call myPrintout(target) 
1084                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Isolering + 

Regel") 
1085                      End If 
1086              Case "Luftspalt" 
1087                      'Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1088                      If CmbLuft.Value = "Väl ventilerad" Or CmbLuft.Value = 

"Oventilerad" Or CmbLuft.Value = "Svagt ventilerad" Then 
1089                          CmbSkikt.Value = CmbLuft.Value 
1090                          If TestIfylld(5) = False Then 
1091                              MsgBox "Fyll i alla fält" 
1092                              'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": 

Membranlager") 
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1093                          ElseIf TestNumerisk(5) = False And TestIfylld(5) = 
True Then 

1094                              MsgBox ("Använd endast positiva siffor, separerat 
med ','") 

1095                          ElseIf Not TestRimlig(5) = "" Then 
1096                              Result = MsgBox("Tjockleken är inte rimligt, vill 

du fortsätta ?", vbYesNo) 
1097                              If Result = 6 Then ' 6= Yes-knappens returvärde 
1098                                  Call myPrintout(target) 
1099                              Else 
1100                                       
1101                              End If 
1102                          Else 
1103                              Call myPrintout(target) 
1104                              'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": 

Membranlager") 
1105                          End If 
1106                      Else 
1107                          MsgBox ("Måste ange något av luftspaltsttyperna") 
1108                      End If 
1109   
1110              Case "Membranlager" 
1111                      'Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1112                      If TestIfylld(4) = False Then 
1113                          MsgBox "Fyll i alla fält", vbYesNo 
1114                          Call myPrintout(target) 
1115                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": 

Membranlager") 
1116                      ElseIf TestNumerisk(4) = False And TestIfylld(4) = True 

Then 
1117                          MsgBox ("Använd endast positiva siffor, separerat med 

','") 
1118                      ElseIf Not TestRimlig(4) = "" Then 
1119                       
1120                          Result = MsgBox("Tjockleken är inte rimligt, vill du 

fortsätta ? Observera att Lambda inte tas med för 'Membranlager' och 'Finish'", 
vbYesNo) 

1121                          If Result = 6 Then ' 6= Yes-knappens returvärde 
1122                              Call myPrintout(target) 
1123                          Else 
1124                                   
1125                          End If 
1126                               
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1127                      Else 
1128                          Call myPrintout(target) 
1129                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": 

Membranlager") 
1130                      End If 
1131              Case "Finish" 
1132                      Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1133                      If TestIfylld(3) = False Then 
1134                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
1135                      ElseIf TestNumerisk(3) = False Then 
1136                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','") 
1137                      ElseIf Not TestRimlig(3) = "" Then 
1138                       
1139                          Result = MsgBox("Vill du gå vidare med indatan, 

observera att Lambda inte tas med för 'Membranlager' och 'Finish'", vbYesNo) 
1140                           
1141                          If Result = 6 Then ' 6= Yes-knappens returvärde 
1142                              Call myPrintout(target) 
1143                          Else 
1144                          End If 
1145                                
1146                      Else 
1147                          Call myPrintout(target) 
1148                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Finish") 
1149                      End If 
1150              Case "Övrigt" 
1151                      Rimlig = TestRimlig(Sheets("Kod").Range("E2").Value) 
1152                      If TestIfylld(3) = False Then 
1153                          MsgBox ("Fyll i alla fält") 
1154                      ElseIf TestNumerisk(3) = False Then 
1155                          MsgBox ("Anväda endast positiva siffor, separerat med 

','") 
1156                      ElseIf Not TestRimlig(3) = "" Then 
1157                          MsgBox (Rimlig) 
1158                      Else 
1159                          Call myPrintout(target) 
1160                          'ListBox1.AddItem ("Skikt " & Target & ": Övrigt") 
1161                      End If 
1162              Case Else 
1163                  MsgBox ("Måste ange något av valen från Skittyp") 
1164          End Select 
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1165  End Sub 
1166   
1167  ' Formulär  Namn 
1168  Private Sub CommandButton1_Click() 
1169  Dim target As Integer 
1170  target = Sheets("Kod").Range("H2").Value 
1171  Sheets("Vägg").Range("Refr").Offset(target, 2) = TxbNamn 
1172  Namn.Hide 
1173   
1174  End Sub 
1175   
1176  ' Formulär Wallname 
1177  Private Sub CommandButton1_Click() 
1178  If TxbNamn.Value = "" Then 
1179      MsgBox "Du måste ha ett namn på väggen" 
1180  Else 
1181      Sheets("Vägg").Range("B2") = TxbNamn 
1182      UF_add.MultiPage1.SelectedItem.Caption = TxbNamn 
1183      WallName.Hide 
1184  End If 
1185  End Sub 
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Bilaga 7 

Beräkningsexempel 1 

För att vidare konkretisera beräkningsmodellen kommer ett exempel på U-beräkningar göras. 
Fler beräkningsexempel ses i Bilaga  och Bilaga 1. 

Beräkna U-värdet för följande vägg: 

Skikt 
Ytterväggsbeklädnad av träpanel 
20 mm Luftspalt 
30 mm mineralullsskiva, λ =0,039 * 
120 mm mineralull, λ =0,039, 37x120 mm träreglar c/c 600 
Plastfolie 
13 mm gipsskiva 

 
Antaga att isoleringsandel α = 90%  respektive regelandel β=10%, antag λ  för träregel =0,14  Isolering ej utsatt för fuktig miljö.  Risk för springor och luftspalter i skiktet med reglar. 
 
 
 
 
Lösning: 

λ-värdesmetoden  

Med hjälp av ekvation (5) och materialdata från Tabell 1, samt ytandelarna för isolering och 
träregelarna, för trästommen kan λres beräknas: λ嘆奪坦 = α ∗ λ辿坦誰狸 + β ∗ λ嘆奪巽奪狸 = 0,90 ∗ 0,039 + 0,1 ∗ 0,14 = 0,049  
  R 

Rse (Se kapitel 2.1.4.2) 0,04 
Ytterväggsbeklädnad 
av träpanel + 20 mm 

luftspalt 
(R=0 ty luftspalt, se kapitel 2.1.4.2) 0 

30 mm mineralull 
� = (������ ��� (3)) = �� = 0,030,039 

 

0,77 
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120 mm mineralull 
+träreglar � = (� = λ嘆奪坦, ������ ���(5)) = �� = 0,120,049 2.45 

Plastfoile (Se kapitel 2.1.4.2) 0 

13 mm gipsskiva � = �� = 0,0130,22  0,06 

Rsi (Se kapitel 2.1.4.2) 0,13 
 Summa 3,45 

 �竹 = 1∑ � = (������ ��� (2)) = 13,45 = 0,289  

 

λ-värdesmetoden  

  Riso Rträ 
Rse (Se kapitel 2.1.4.2) 0,04 0,04 
Ytterväggsbeklädnad 
av tegel + 20 mm 
luftspalt 

(R=0 ty luftspalt, se kapitel 2.1.4.2) 0 0 

30 mm mineralull 
� = (������ ��� (3)) = �� = 0,030,039 

 

0,77 0,77 

120 mm mineralull  � = �� = 0,120,039 3,08 0 

120m träreglar � = �� = 0,120,14 0 0,86 

Plastfoile (Se kapitel 2.1.4.2) 0 0 

13 mm gipsskiva � = �� = 0,0130,22  0,06 0,06 

Rsi (Se kapitel 2.1.4.2) 0,13 0,13 
 Summa 4,08 1,86 
 �濁 = (������ ��� (6) ��ℎ ��� (2)) = � ∗ �沈鎚墜鎮 + � ∗ �追勅直勅鎮= 0,9 ∗ 14,08 + 0,1 ∗ 11,86 = 0,274 

 

U-medel �陳勅鳥勅鎮 = 態∗腸道∗腸南腸道袋腸南 =態∗待,態腿苔∗待,態胎替待,態腿苔袋待,態胎替 = 0,281 
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Korrigering av U-medel 
Korslagda reglar och med minst ett homogent isolerskikt 
enligt kapitel 2.1.4.7 ger ΔU’’ =0 

 

 

∆�直 = ∆�嫗嫗(�彫�脹)態 = 0 (2.453,45)態 = 0  

 �賃墜追追 = �陳勅鳥勅鎮 + ∆�= 0,281+ 0 = 0,281  

 

Svar: U-värdet = 
0,281w/m2K 
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Rockwools beräkningsprogram för Beräkningsexempel 1 
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Programmets beräkningsresultat för beräkningsexempel 1. 
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Figur 26: Konstruktionslösning från Isover.se 
https://www.isover.se/solutions/yt21-
traregelvagg-med-oventilerad-
putsfasad-rei30-53-58-db 

Bilaga 10 

Beräkningsmpel 2 

Denna konstruktion är en konstruktionslösning 
hämtat från Isover.se som har ett deklarerat U-
värde på 0,10. 

Beräkna U-värdet för följande vägg: 

Materialdata för beräkningsexempel 2 

Skikt 
Ytterväggsbeklädnad av 20 mm putsbruk 
(λ=1,0) 
120 mm mineralullsskiva, λ =0,032 
9 mm Vindskiva 
170 mm mineralull, λ =0,033, 45x170 mm 
träreglar c/c 600 
Plastfoile 
70 mm Isolering λ =0,033, + 45 x70 mm 
träregel c/c 600 
13 mm gipsskiva λ =0,22 
Antaga att isoleringsandel α = 90%  respektive regelandel β=10%, antag λ  för träregel =0,14 

Lösning: 

λ-värdesmetoden  

Med hjälp av ekvation (5) och materialdata från Tabell 1,  samt ytan delarna för isolering och 
träreglarna, för trästommen kan λres beräknas: λ嘆奪坦怠 = α ∗ λ辿坦誰狸 + β ∗ λ嘆奪巽奪狸 = 0,9 ∗ 0,033 + 0,1 ∗ 0,14 = 0,0437 λ嘆奪坦態 = α ∗ λ辿坦誰狸 + β ∗ λ嘆奪巽奪狸 = 0,9 ∗ 0,033 + 0,1 ∗ 0,14 = 0,0437  
  R 
Rse  se kapitel 0,04 
Ytterväggsbeklädnad 
av 20 mm putsbruk � = �� = 0,021,0  0,02 

120 mm 
mineralullsskiva 

� = �� = 0,120,032 3,75 
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170 mm mineralull 
+träreglar � = (� = λ嘆奪坦怠, ������ ���(5)) = �� = 0,170,0437 3,89 

Plastfoile (Se kapitel 2.1.4.2)  
70 mm mineralull 
+träreglar � = (� = λ嘆奪坦怠, ������ ���(5)) = �� = 0,070,0437 1,60 

13 mm gipsskiva � = �� = 0,0130,22  0,06 

Rsi  0,13 
 Summa 9,49 

 �竹 = 1∑ � = (������ ��� (2)) = 19,49 = 0,105  

λ-värdesmetoden  

  Riso Rträ 
§  0,04 0,04 

Ytterväggsbeklädnad 
av 20 mm putsbruk � = �� = 0,021,0  0,02 0,02 

120 mm 
mineralullsskiva � = �� = 0,120,032 3,75 3,75 

170 mm mineralull � = �� = 0,170,033 5,15 0 

Plastfoile    

70 mm mineralull � = �� = 0,070,033 2,12 0 

70 mm träreglar � = �� = 0,070,14 0 0,5 

13 mm gipsskiva � = �� = 0,0130,22  0,06 0,06 

Rsi  0,13 0,13 
 Summa 11,27 5,71 
 �濁 = (������ ��� (6) ��ℎ ��� (2)) = � ∗ �沈鎚墜鎮 + � ∗ �追勅直勅鎮= 0,9 ∗ 111,27 + 0,1 ∗ 15,71 = 0,097  

U-medel �陳勅鳥勅鎮 = 態∗腸道∗腸南腸道袋腸南 =態∗待,怠待泰∗待,待苔胎待,怠待泰袋待,待苔胎 = 0,1008 Svar: U-värdet = 0,1008 
w/m2K 
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Beräkningsprogram från Rockwool för Beräkningsexempel 2. 
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Programmets beräkningsresultat för beräkningsexempel 2 
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Figur 27: Konstruktionexempel 
från Paraoc 
http://www.paroc.se/
losningar/byggisoler
ing/vaggar/timmerva
ggar 

Bilaga 13 

Beräkningsexempel 3 

Denna konstruktionslösning kommer från Paroc och har ett 
deklarerat U-värder på 0,30 W/m2K . 

 

Beräkna U-värdet för följande vägg: 

Materialdata för beräkningsexempel 2 

Skikt 
Ytterväggsbeklädnad timmer 145 mm (λ=0,14) 
Vindpapp 

95 mm mineralull, λ =0,033, 45x95 mm träreglar c/c 600 
13 mm gipsskiva λ =0,25 
Antaga att isoleringsandel α = 88%  respektive regelandel 
β=12%, antag λ  för träregel =0,14 

Lösning: 

λ-värdesmetoden  

Med hjälp av ekvation (5) och materialdata från Tabell 1,  samt ytandelarna för isolering och 
träregelarna, för trästommen kan λres beräknas: λ嘆奪坦怠 = α ∗ λ辿坦誰狸 + β ∗ λ嘆奪巽奪狸 = 0,88 ∗ 0,033 + 0,12 ∗ 0,14 = 0,045 

  R 
Rse  se kapitel 0,04 
Ytterväggsbeklädnad 
av 20 mm putsbruk � = �� = 0,1450,14  1,035 

Vindpapp  0 
95 mm mineralull 
+träreglar � = �� = 0,0950,045 2,11 

13 mm gipsskiva � = �� = 0,0130,25  0,052 

Rsi  0,13 
 Summa 3,375 

 �竹 = 1∑ � = (������ ��� (2)) = 13,375 = 0,296  
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λ-värdesmetoden  

  Riso Rträ 
Rse  se kapitel 0,04 0,04 
Ytterväggsbeklädnad 
av 20 mm putsbruk � = �� = 0,1450,14  1,035 1,035 

Vindpapp  0 0 

95 mm mineralull � = �� = 0,0950,033 2,87 0 

95 mm träreglar � = �� = 0,0950,14  0 0,68 

13 mm gipsskiva � = �� = 0,0130,25  0,052 0,052 

Rsi  0,13 0,13 
 Summa 4,13 1,94 
 �濁 = (������ ��� (6) ��ℎ ��� (2)) = � ∗ �沈鎚墜鎮 + � ∗ �追勅直勅鎮= 0,88 ∗ 14,13 + 0,12 ∗ 11,94 = 0,275  

U-medel �陳勅鳥勅鎮 = 態∗腸道∗腸南腸道袋腸南 =態∗待,態苔滞∗待,態胎泰待,態苔滞袋待,態胎泰 = 0,28 Svar: U-värdet = 0,28 w/m2K 
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Beräkningsresultat från Rockwool för Beräkningsexempel 3. 

 

 





Bilaga 15 - Sida 1 av 1 

 

Bilaga 15 

Programmets beräkningsresultat för beräkningsexempel 3. 
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Dynamo – Excel till Revit 

 

Figur 28. Översiktbild Dynamo, script för överföring från Excel till Revit 

 

 
Figur 29. Hämtning av data från Excel 
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Figur 30. Formatering av data och överföring till Revit via egen Python-Nod 
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Beäkningsprogram från Isover.för Beräkningsexempel 1 
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Energiberäkning.se beräkningsporgram fär beräkningsexempel 1 
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Bilaga 19 

Dynamo – Revit till Excel 

 

Figur 31. Översiktsbild, överföring av väggdata från Revit till Excel. 

 

Figur 32. Hämtar och sorterar data från Revit. 
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Figur 33. Data skrivs till Excel med ändringsbara inställningar.  
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Källkod till Python Script, tredje noden från vänster i Figur 32. 

1  # Importerar nödvändiga bibliotek 
2  import clr 
3  clr.AddReference('RevitAPI') 
4  from Autodesk.Revit.DB import * 
5  clr.AddReference("RevitServices") 
6  import RevitServices 
7  from RevitServices.Persistence import DocumentManager 
8   
9  # Definerar den aktuella Revitfilen för vidare kommunikation 
10  doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument 
11   
12  # Indata kommer från variabeln IN 
13  materials = list(UnwrapElement(IN[0])) 
14   
15  # Metrisk enhet för Thermisk konduktivitet 
16  enhet = DisplayUnitType.DUT_WATTS_PER_METER_KELVIN 
17   
18  #Listorna thermal och material skapas 
19  thermal, material  = [], [] 
20   
21  # try, except används för att hantera fel 
22  # pass låter koden fortsätta trots eventuella fel 
23  try: 
24      # För alla material i item: 
25      # get hämtar och håller i termiskt värde från Revit 
26      # thermal håller i konverterat värde 
27      for mat in materials: 
28          get = doc.GetElement(mat.ThermalAssetId).GetThermalAsset().ThermalConductivity 
29          thermal.append(UnitUtils.ConvertFromInternalUnits(get, enhet)) 
30          material.append(mat) 
31  except: 
32      pass 
33   
34  # Thermisk konduktivitet och material skickas vidare som Utdata 
35  OUT = thermal, material 

36   
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Källkod för överföring av data till Revit från Excel. 

Egen Python-Nod: ”Python – AddWalltypeMaterialAndStructualAsset” 

1  # Importerar bibliotek 
2  import clr 
3  clr.AddReference('ProtoGeometry') 
4  from Autodesk.DesignScript.Geometry import * 
5   
6  import sys 
7  pyt_path = r'C:\Program Files (x86)\IronPython 2.7\Lib' 
8  sys.path.append(pyt_path) 
9   
10  clr.AddReference('RevitAPI') 
11  import Autodesk 
12  from Autodesk.Revit.DB import * 
13   
14  clr.AddReference('RevitServices') 
15  from RevitServices.Persistence import DocumentManager 
16  from RevitServices.Transactions import TransactionManager 
17   
18  # Indata 
19  wallTypeIn = IN[0] 
20  layersIn = IN[1] 
21  overWrite = IN[2] 
22   
23  material = [] 
24  errorReport = None 
25  msg = [] 
26  try: 
27      # Skapar listor 
28      basicWalls = [] 
29      newBasicWall = [] 
30      bwElement = [] 
31      bwName = [] 
32      duplicate = "" 
33   
34      # Ställer in visningsenhet för Termisk konduktivitet respektive tjocklek 
35      unitTherCond = DisplayUnitType.DUT_WATTS_PER_METER_KELVIN 
36      unitWidth = DisplayUnitType.DUT_MILLIMETERS 
37   
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38      # Väljer aktuellt Dokument 
39      doc = DocumentManager.Instance.CurrentDBDocument 
40   
41      # Filtrerar ut väggar för duplicering 
42      collector = FilteredElementCollector(doc) 
43      bicWalls = BuiltInCategory.OST_Walls 
44      filter = ElementCategoryFilter(bicWalls) 
45      walls = collector.OfCategory(bicWalls).WhereElementIsElementType().ToElements() 
46      for wall in walls: 
47          if wall.FamilyName == "Basic Wall": 
48              basicWalls.append(wall) 
49      for bw in basicWalls: 
50          bwElement = doc.GetElement(bw.Id) 
51          bipAllName = BuiltInParameter.ALL_MODEL_TYPE_NAME 
52          bwName = bw.get_Parameter(bipAllName).AsString() 
53          if bwName == wallTypeIn[0]: 
54              if overWrite: 
55                  duplicate = "update_and_overwrite" 
56                  break 
57              else: 
58                  duplicate = "update_and_new" 
59                  break 
60              break 
61          elif bwName != wallTypeIn[0]: 
62              duplicate = "new" 
63              break 
64      if duplicate == "update_and_overwrite": 
65          doThis = "update_and_overwrite" 
66          msg = "Uppdatering och överskriftsfunktionen finns ej!" 
67      elif duplicate == "update_and_new": 
68          doThis = "update_and_new" 
69          msg = "Uppdatering och överskriftsfunktionen finns ej!" 
70      elif duplicate == "new": 
71          doThis = "new" 
72          # Duplicera existerande Walltype 
73          try: 
74              structureMaterialWidth = [] 
75              structureMaterialName = "" 
76              structureMaterialLambda = "" 
77              newMaterial = "" 
78              startMaterial = "" 
79              convWidth = 100 
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80              newThermalAsset = [] 
81              elementSet = [] 
82              thermalOut = [] 
83              added = [] 
84              compoundOuterLayers = [] 
85              compoundMiddleLayers = [] 
86              compoundInnerLayers = [] 
87              core = "out" 
88              coreCount = False 
89              outer = 0 
90              inner = 0 
91   
92              # Tillfälliga variabler 
93              tempWidth = [] 
94              tempName = "" 
95              tempLambda = "" 
96              tempMaterial = "" 
97              tempConvWidth = "" 
98              tempConvThermal = "" 
99              tempThermalAsset = [] 
100              # Ett index för varje lager skapas  
101              # för att förhindra att ett lager läggs till fler än en gång 
102              for index, layer in enumerate(layersIn): 
103                  # Första lagret som är av typen Isolering + Regel eller Regel 
104                  # blir värd för väggen vid skapande 
105                  if layer[1] == "Isolering + Regel" or layer[1] == "Regel": 
106                      if index not in added: 
107                          structureMaterialName = layer[2] 
108                          matWidth = float(layer[3].replace(",", ".")) 
109                          matLambda = float(layer[4].replace(",", ".")) 
110                          convWidth = UnitUtils.ConvertToInternalUnits(matWidth, 

unitWidth) 
111                          convThermal = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(matLambda, unitTherCond) 
112                          # Transaktion med Revit initieras 
113                          TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc) 
114   
115                          # Ny thermal asset skapas med hjälp av konstruktorn 

för klassen ThermalAsset 
116                          newThermalAsset = ThermalAsset(structureMaterialName, 

ThermalMaterialType.Solid) 
117   
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118                          # Konverterad lambda för termisk konduktivitet lagras 
i den nya Thermal Asseten 

119                          newThermalAsset.ThermalConductivity = convThermal 
120   
121                          # Klassen PropertySetElement används för att förbereda 

ny Thermas Asset som ElementId 
122                          elementSet = PropertySetElement.Create(doc, 

newThermalAsset).Id 
123   
124                          # Nytt material skapapas med metoden Create i klassen 

Material 
125                          startMaterial = Material.Create(doc, 

structureMaterialName) 
126   
127                          # Det nyskapade materialet hämtas ut som objekt med 

metoden GetElement 
128                          materialObject = doc.GetElement(startMaterial) 
129   
130                          # Materialets egenskap ThermalAssetId sätts med 

ElementId:t från klassen PropertySetElement till nyskapad ThermalAssets Id 
131                          

materialObject.SetMaterialAspectByPropertySet(MaterialAspect.Thermal, elementSet) 
132                          thermalOut = 

doc.GetElement(materialObject.ThermalAssetId).GetThermalAsset().ThermalConductivity 
133                          tempLayer = CompoundStructureLayer(convWidth, 

MaterialFunctionAssignment.Structure, startMaterial) 
134                          compoundMiddleLayers.append(tempLayer) 
135                          # Avslutar transaktion till Revit 
136                          TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
137                          # awd 
138                          # index sparas till listan med tillagda lager 
139                          msg.append("Startlager Isolering + Regel eller Regel: 

{} {}".format(layer[1], index)) 
140                          added.append(index) 
141                          # awd 
142                          break 
143              for index, layer in enumerate(layersIn): 
144                  # Om lager för yttre och inre kärngräns finns från Excel 

hanteras dessa här 
145                  # annars läggs alla lager inom kärnan 
146                  if layer[1] == "Yttre kärngräns": 
147                      if index not in added: 
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148                          core = "middle" 
149                          coreCount = True 
150                  if layer[1] == "Inre kärngräns": 
151                      if index not in added: 
152                          core = "in" 
153                          coreCount = True 
154                  if layer[1] == "Isolering + Regel": 
155                      if index not in added: 
156                          if core == "out": 
157                              outer += 1 
158                          elif core == "in": 
159                              inner += 1 
160                          tempName = layer[2] 
161                          tempWidth = float(layer[3].replace(",", ".")) 
162                          tempLambda = float(layer[4].replace(",", ".")) 
163                          tempConvWidth = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempWidth, unitWidth) 
164                          tempConvThermal = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempLambda, unitTherCond) 
165                          # Transaktion med Revit initieras 
166                          TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc) 
167   
168                          # Ny thermal asset skapas med hjälp av konstruktorn 

för klassen ThermalAsset 
169                          tempThermalAsset = ThermalAsset(tempName, 

ThermalMaterialType.Solid) 
170   
171                          # Konverterad lambda för termisk konduktivitet lagras 

i den nya Thermal Asseten 
172                          tempThermalAsset.ThermalConductivity = tempConvThermal 
173   
174                          # Klassen PropertySetElement används för att förbereda 

ny Thermas Asset som ElementId 
175                          elementSet = PropertySetElement.Create(doc, 

tempThermalAsset).Id 
176   
177                          # Nytt material skapapas med metoden Create i klassen 

Material 
178                          tempMaterial = Material.Create(doc, tempName) 
179   
180                          # Det nyskapade materialet hämtas ut som objekt med 

metoden GetElement 
181                          tempMaterialObject = doc.GetElement(tempMaterial) 
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182   
183                          # Materialets egenskap ThermalAssetId sätts med 

ElementId:t från klassen PropertySetElement till nyskapad ThermalAssets Id 
184                          

tempMaterialObject.SetMaterialAspectByPropertySet(MaterialAspect.Thermal, elementSet) 
185                          tempLayer = CompoundStructureLayer(tempConvWidth, 

MaterialFunctionAssignment.Structure, tempMaterial) 
186                          # Hantering av kärngränser 
187                          if core == "out" and index <= added[0]: 
188                              compoundOuterLayers.append(tempLayer) 
189                          elif core == "middle": 
190                              compoundMiddleLayers.append(tempLayer) 
191                          elif core == "in": 
192                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
193                          else: 
194                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
195                             
196                          # Avslutar transaktion till Revit 
197                          TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
198                          # Lägg till yttligare lager av typen Isolering + 

Regel, prioritet och placering från excel 
199                          # index sparas till listan med tillagda lager 
200                           
201                          msg.append("Isolering + Regel: {} {}".format(layer[1], 

index)) 
202                          added.append(index) 
203                          lager = "" 
204                  elif layer[1] == "Regel": 
205                      if index not in added: 
206                          if core == "out": 
207                              outer += 1 
208                          elif core == "in": 
209                              inner += 1 
210                          tempName = layer[2] 
211                          tempWidth = float(layer[3].replace(",", ".")) 
212                          tempLambda = float(layer[4].replace(",", ".")) 
213                          tempConvWidth = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempWidth, unitWidth) 
214                          tempConvThermal = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempLambda, unitTherCond) 
215                          # Transaktion med Revit initieras 
216                          TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc) 
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217   
218                          # Ny thermal asset skapas med hjälp av konstruktorn 

för klassen ThermalAsset 
219                          tempThermalAsset = ThermalAsset(tempName, 

ThermalMaterialType.Solid) 
220   
221                          # Konverterad lambda för termisk konduktivitet lagras 

i den nya Thermal Asseten 
222                          tempThermalAsset.ThermalConductivity = tempConvThermal 
223   
224                          # Klassen PropertySetElement används för att förbereda 

ny Thermas Asset som ElementId 
225                          elementSet = PropertySetElement.Create(doc, 

tempThermalAsset).Id 
226   
227                          # Nytt material skapapas med metoden Create i klassen 

Material 
228                          tempMaterial = Material.Create(doc, tempName) 
229   
230                          # Det nyskapade materialet hämtas ut som objekt med 

metoden GetElement 
231                          tempMaterialObject = doc.GetElement(tempMaterial) 
232   
233                          # Materialets egenskap ThermalAssetId sätts med 

ElementId:t från klassen PropertySetElement till nyskapad ThermalAssets Id 
234                          

tempMaterialObject.SetMaterialAspectByPropertySet(MaterialAspect.Thermal, elementSet) 
235                          tempLayer = CompoundStructureLayer(tempConvWidth, 

MaterialFunctionAssignment.Structure, tempMaterial) 
236                          # Hantering av kärngränser 
237                          if core == "out" and index <= added[0]: 
238                              compoundOuterLayers.append(tempLayer) 
239                          elif core == "middle": 
240                              compoundMiddleLayers.append(tempLayer) 
241                          elif core == "in": 
242                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
243                          else: 
244                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
245                          # Avslutar transaktion till Revit 
246                          TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
247                          # Lägg till yttligare lager av typen Regel, prioritet 

och placering från excel 
248                          # index sparas till listan med tillagda lager 
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249                          msg.append("Regel: {} {}".format(layer[1], index)) 
250                          added.append(index) 
251                          lager = "" 
252                  elif layer[1] == "Isolering": 
253                      if index not in added: 
254                          if core == "out": 
255                              outer += 1 
256                          elif core == "in": 
257                              inner += 1 
258                          tempName = layer[2] 
259                          tempWidth = float(layer[3].replace(",", ".")) 
260                          tempLambda = float(layer[4].replace(",", ".")) 
261                          tempConvWidth = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempWidth, unitWidth) 
262                          tempConvThermal = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempLambda, unitTherCond) 
263                          # Transaktion med Revit initieras 
264                          TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc) 
265   
266                          # Ny thermal asset skapas med hjälp av konstruktorn 

för klassen ThermalAsset 
267                          tempThermalAsset = ThermalAsset(tempName, 

ThermalMaterialType.Solid) 
268   
269                          # Konverterad lambda för termisk konduktivitet lagras 

i den nya Thermal Asseten 
270                          tempThermalAsset.ThermalConductivity = tempConvThermal 
271   
272                          # Klassen PropertySetElement används för att förbereda 

ny Thermas Asset som ElementId 
273                          elementSet = PropertySetElement.Create(doc, 

tempThermalAsset).Id 
274   
275                          # Nytt material skapapas med metoden Create i klassen 

Material 
276                          tempMaterial = Material.Create(doc, tempName) 
277   
278                          # Det nyskapade materialet hämtas ut som objekt med 

metoden GetElement 
279                          tempMaterialObject = doc.GetElement(tempMaterial) 
280   
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281                          # Materialets egenskap ThermalAssetId sätts med 
ElementId:t från klassen PropertySetElement till nyskapad ThermalAssets Id 

282                          
tempMaterialObject.SetMaterialAspectByPropertySet(MaterialAspect.Thermal, elementSet) 

283                          tempLayer = CompoundStructureLayer(tempConvWidth, 
MaterialFunctionAssignment.Insulation, tempMaterial) 

284                          # Hantering av kärngränser 
285                          if core == "out" and index <= added[0]: 
286                              compoundOuterLayers.append(tempLayer) 
287                          elif core == "middle": 
288                              compoundMiddleLayers.append(tempLayer) 
289                          elif core == "in": 
290                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
291                          else: 
292                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
293                          # Avslutar transaktion till Revit 
294                          TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
295                          # Lägg till lager av typen Isolering, prioritet och 

placering från excel 
296                          # index sparas till listan med tillagda lager 
297                          msg.append("Isolering: {} {}".format(layer[1], index)) 
298                          added.append(index) 
299                          lager = "" 
300                  elif layer[1] == "Luftspalt": 
301                      if index not in added: 
302                          if core == "out": 
303                              outer += 1 
304                          elif core == "in": 
305                              inner += 1 
306                          tempName = layer[2] 
307                          tempWidth = float(layer[3].replace(",", ".")) 
308                          tempLambda = float(layer[4].replace(",", ".")) 
309                          tempConvWidth = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempWidth, unitWidth) 
310                          tempConvThermal = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempLambda, unitTherCond) 
311                          # Transaktion med Revit initieras 
312                          TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc) 
313   
314                          # Ny thermal asset skapas med hjälp av konstruktorn 

för klassen ThermalAsset 
315                          tempThermalAsset = ThermalAsset(tempName, 

ThermalMaterialType.Solid) 
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316   
317                          # Konverterad lambda för termisk konduktivitet lagras 

i den nya Thermal Asseten 
318                          tempThermalAsset.ThermalConductivity = tempConvThermal 
319   
320                          # Klassen PropertySetElement används för att förbereda 

ny Thermas Asset som ElementId 
321                          elementSet = PropertySetElement.Create(doc, 

tempThermalAsset).Id 
322   
323                          # Nytt material skapapas med metoden Create i klassen 

Material 
324                          tempMaterial = Material.Create(doc, tempName) 
325   
326                          # Det nyskapade materialet hämtas ut som objekt med 

metoden GetElement 
327                          tempMaterialObject = doc.GetElement(tempMaterial) 
328   
329                          # Materialets egenskap ThermalAssetId sätts med 

ElementId:t från klassen PropertySetElement till nyskapad ThermalAssets Id 
330                          

tempMaterialObject.SetMaterialAspectByPropertySet(MaterialAspect.Thermal, elementSet) 
331                          tempLayer = CompoundStructureLayer(tempConvWidth, 

MaterialFunctionAssignment.Insulation, tempMaterial) 
332                          # Hantering av kärngränser 
333                          if core == "out" and index <= added[0]: 
334                              compoundOuterLayers.append(tempLayer) 
335                          elif core == "middle": 
336                              compoundMiddleLayers.append(tempLayer) 
337                          elif core == "in": 
338                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
339                          else: 
340                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
341                          # Avslutar transaktion till Revit 
342                          TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
343                          # Lägg till lager av typen Luftspalt, prioritet och 

placering från excel 
344                          # index sparas till listan med tillagda lager 
345                          msg.append("Luftspalt: {} {}".format(layer[1], index)) 
346                          added.append(index) 
347                          lager = "" 
348                  elif layer[1] == "Membranlager": 
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349                      if index not in added: 
350                          if core == "out": 
351                              outer += 1 
352                          elif core == "in": 
353                              inner += 1 
354                          tempName = layer[2] 
355                          tempWidth = float(layer[3].replace(",", ".")) 
356                          tempLambda = float(layer[4].replace(",", ".")) 
357                          tempConvWidth = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempWidth, unitWidth) 
358                          tempConvThermal = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempLambda, unitTherCond) 
359                          # Transaktion med Revit initieras 
360                          TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc) 
361   
362                          # Ny thermal asset skapas med hjälp av konstruktorn 

för klassen ThermalAsset 
363                          tempThermalAsset = ThermalAsset(tempName, 

ThermalMaterialType.Solid) 
364   
365                          # Konverterad lambda för termisk konduktivitet lagras 

i den nya Thermal Asseten 
366                          tempThermalAsset.ThermalConductivity = tempConvThermal 
367   
368                          # Klassen PropertySetElement används för att förbereda 

ny Thermas Asset som ElementId 
369                          elementSet = PropertySetElement.Create(doc, 

tempThermalAsset).Id 
370   
371                          # Nytt material skapapas med metoden Create i klassen 

Material 
372                          tempMaterial = Material.Create(doc, tempName) 
373   
374                          # Det nyskapade materialet hämtas ut som objekt med 

metoden GetElement 
375                          tempMaterialObject = doc.GetElement(tempMaterial) 
376   
377                          # Materialets egenskap ThermalAssetId sätts med 

ElementId:t från klassen PropertySetElement till nyskapad ThermalAssets Id 
378                          

tempMaterialObject.SetMaterialAspectByPropertySet(MaterialAspect.Thermal, elementSet) 
379                          tempLayer = CompoundStructureLayer(0, 

MaterialFunctionAssignment.Membrane, tempMaterial) 
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380                          # Hantering av kärngränser 
381                          if core == "out" and index <= added[0]: 
382                              compoundOuterLayers.append(tempLayer) 
383                          elif core == "middle": 
384                              compoundMiddleLayers.append(tempLayer) 
385                          elif core == "in": 
386                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
387                          else: 
388                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
389                          # Avslutar transaktion till Revit 
390                          TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
391                          # Lägg till lager av typen Membranlager, prioritet och 

placering från excel 
392                          # index sparas till listan med tillagda lager 
393                          msg.append("Membranlager: {} {}".format(layer[1], 

index)) 
394                          added.append(index) 
395                          lager = "" 
396                  elif layer[1] == "Finish": 
397                      if index not in added: 
398                          if core == "out": 
399                              outer += 1 
400                          elif core == "in": 
401                              inner += 1 
402                          tempName = layer[2] 
403                          tempWidth = float(layer[3].replace(",", ".")) 
404                          tempLambda = float(layer[4].replace(",", ".")) 
405                          tempConvWidth = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempWidth, unitWidth) 
406                          tempConvThermal = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempLambda, unitTherCond) 
407                          # Transaktion med Revit initieras 
408                          TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc) 
409   
410                          # Ny thermal asset skapas med hjälp av konstruktorn 

för klassen ThermalAsset 
411                          tempThermalAsset = ThermalAsset(tempName, 

ThermalMaterialType.Solid) 
412   
413                          # Konverterad lambda för termisk konduktivitet lagras 

i den nya Thermal Asseten 
414                          tempThermalAsset.ThermalConductivity = tempConvThermal 
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415   
416                          # Klassen PropertySetElement används för att förbereda 

ny Thermas Asset som ElementId 
417                          elementSet = PropertySetElement.Create(doc, 

tempThermalAsset).Id 
418   
419                          # Nytt material skapapas med metoden Create i klassen 

Material 
420                          tempMaterial = Material.Create(doc, tempName) 
421   
422                          # Det nyskapade materialet hämtas ut som objekt med 

metoden GetElement 
423                          tempMaterialObject = doc.GetElement(tempMaterial) 
424   
425                          # Materialets egenskap ThermalAssetId sätts med 

ElementId:t från klassen PropertySetElement till nyskapad ThermalAssets Id 
426                          

tempMaterialObject.SetMaterialAspectByPropertySet(MaterialAspect.Thermal, elementSet) 
427                          tempLayer = CompoundStructureLayer(tempConvWidth, 

MaterialFunctionAssignment.Finish1, tempMaterial) 
428                          # Hantering av kärngränser 
429                          if core == "out" and index <= added[0]: 
430                              compoundOuterLayers.append(tempLayer) 
431                          elif core == "middle": 
432                              compoundMiddleLayers.append(tempLayer) 
433                          elif core == "in": 
434                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
435                          else: 
436                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
437                          # Avslutar transaktion till Revit 
438                          TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
439                          # Lägg till lager av typen Finish, prioritet och 

placering från excel 
440                          # index sparas till listan med tillagda lager 
441                          msg.append("Finish: {} {}".format(layer[1], index)) 
442                          added.append(index) 
443                          lager = "" 
444                  elif layer[1] == "Övrigt": 
445                      if index not in added: 
446                          if core == "out": 
447                              outer += 1 
448                          elif core == "in": 
449                              inner += 1 



Bilaga 20 - Sida 14 av 16 
 

 

450                          tempName = layer[2] 
451                          tempWidth = float(layer[3].replace(",", ".")) 
452                          tempLambda = float(layer[4].replace(",", ".")) 
453                          tempConvWidth = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempWidth, unitWidth) 
454                          tempConvThermal = 

UnitUtils.ConvertToInternalUnits(tempLambda, unitTherCond) 
455                          # Transaktion med Revit initieras 
456                          TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc) 
457   
458                          # Ny thermal asset skapas med hjälp av konstruktorn 

för klassen ThermalAsset 
459                          tempThermalAsset = ThermalAsset(tempName, 

ThermalMaterialType.Solid) 
460   
461                          # Konverterad lambda för termisk konduktivitet lagras 

i den nya Thermal Asseten 
462                          tempThermalAsset.ThermalConductivity = tempConvThermal 
463   
464                          # Klassen PropertySetElement används för att förbereda 

ny Thermas Asset som ElementId 
465                          elementSet = PropertySetElement.Create(doc, 

tempThermalAsset).Id 
466   
467                          # Nytt material skapapas med metoden Create i klassen 

Material 
468                          tempMaterial = Material.Create(doc, tempName) 
469   
470                          # Det nyskapade materialet hämtas ut som objekt med 

metoden GetElement 
471                          tempMaterialObject = doc.GetElement(tempMaterial) 
472   
473                          # Materialets egenskap ThermalAssetId sätts med 

ElementId:t från klassen PropertySetElement till nyskapad ThermalAssets Id 
474                          

tempMaterialObject.SetMaterialAspectByPropertySet(MaterialAspect.Thermal, elementSet) 
475                          tempLayer = CompoundStructureLayer(tempConvWidth, 

MaterialFunctionAssignment.Substrate, tempMaterial) 
476                          # Hantering av kärngränser 
477                          if core == "out" and index <= added[0]: 
478                              compoundOuterLayers.append(tempLayer) 
479                          elif core == "middle": 



Bilaga 20 - Sida 15 av 16 

 

480                              compoundMiddleLayers.append(tempLayer) 
481                          elif core == "in": 
482                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
483                          else: 
484                              compoundInnerLayers.append(tempLayer) 
485                          # Avslutar transaktion till Revit 
486                          TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
487                          # Lägg till lager av typen Finish, prioritet och 

placering från excel 
488                          # index sparas till listan med tillagda lager 
489                          msg.append("Övrigt: {} {}".format(layer[1], index)) 
490                          added.append(index) 
491                          lager = "" 
492                  else: 
493                      added.append(index) 
494              if coreCount == False: 
495                  outer = 0 
496              # Väggtypen skapas här! 
497              compoundLayers = compoundOuterLayers + compoundMiddleLayers + 

compoundInnerLayers 
498              TransactionManager.Instance.EnsureInTransaction(doc) 
499              newCS = 

CompoundStructure.CreateSingleLayerCompoundStructure(MaterialFunctionAssignment.Structu
re, convWidth, startMaterial) 

500              newCS.SetLayers(compoundLayers) 
501              newCS.SetNumberOfShellLayers(ShellLayerType.Exterior, outer) 
502              newCS.SetNumberOfShellLayers(ShellLayerType.Interior, inner) 
503              newBasicWall = bwElement.Duplicate(wallTypeIn[0]) 
504              newBasicWall.SetCompoundStructure(newCS) 
505              TransactionManager.Instance.TransactionTaskDone() 
506          except: 
507              # felmeddelande lagras i errorReport 
508              import traceback 
509              errorReport = traceback.format_exc() 
510      else: 
511          doThis = "default thing" 
512          newBasicWall = "Kunde inte skapa väggen!" 
513          msg = "Se till att alla material samt väggen har unika namn!" 
514          added = "Lycka till!" 
515   
516  except: 
517      # felmeddelande lagras i errorReport 
518      import traceback 
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519     errorReport = traceback.format_exc() 
520  # Utdata skickas, med eller utan felmeddelande! 
521  if errorReport == None: 
522      OUT = bwName, duplicate, newBasicWall, msg, added 
523  else: 
524      OUT = errorReport 
 


