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Förord 
 
Projektet pågick under åtta veckors tid på distans i Norrköping. 
Arbetet har skett i samarbete med uppdragsgivaren LB-Elkonsult från Mölndal. 
Christer Andersson som är en av företagets konstruktörer, har fungerat som kontaktperson. 
Handledare vid Linköpings universitet var Kjell Karlsson.  
 
Vi vill tacka LB-Elkonsult samt rikta ett tack till Mattias Skaghammar som arbetar som 
tekniker på CAD-specialisten i Karlstad. Mattias har besvarat några av de frågor vi stött på 
under projektets gång. 
 
Norrköping, juni 2009 
 
Magnus Johansson & Thomas Klasa 
 
 
      



Sammanfattning 

Rapporten handlar om examensprojektet som utförts av Magnus Johansson och Thomas Klasa 
under våren 2009. Man har under åtta veckors tid arbetat med att hjälpa företaget LB-
Elkonsult AB i Mölndal med att ta fram en specialanpassad verktygspalett i datorprogrammet 
AutoCAD MEP 2009. I rapporten finns de olika steg som genomförts för att nå det önskade 
slutresultatet. Allt från förstudier och själva arbetet i AutoCAD MEP 2009 till finjusteringarna 
som avslutningsvis gjordes på den blivande slutprodukten.  

Resultatet blev en mobil verktygspalett för datorprogrammet AutoCAD MEP 2009, som 
innehåller de nästan 200 symboler och de grundläggande funktioner som fanns på företagets 
önskelista. Verktygspaletten är uppbyggd av objekt istället för ”döda symboler”. Objekten går 
att matas med en mängd olika funktioner och data, vilket troligtvis kommer att användas mer 
och mer i framtiden för att effektivisera konstruktionsarbete i AutoCAD 
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1 Inledning 
 

1.1 Företagspresentation 
 
LB – Elkonsult är ett konsultföretag från Mölndal som grundades 1970. 
Företaget drivs som ett aktiebolag och ägs av Martin Bargel och Peter Anjeby. 
Antalet anställda med underkonsulter inkluderade är ca 12 personer.[9] 
Kontaktperson för detta projekt är i huvudsak Christer Andersson, som arbetar som 
konstruktör på företaget. 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.1. Företagets logotype från lb-elkonsult.se. 
 
 
 
LB-Elkonsult arbetar med projekteringsuppdrag, utredningar, kalkyler, kontroller och 
besiktningar inom hela el- området. Sedan starten har verksamheten inriktats på arbete inom 
fastigheter. Under de senaste åren har företaget arbetat med nybyggen och renoveringar av 
exempelvis Nordstan, Chalmers och Stena Line i Göteborg. [9] 
Ett stort projekt som drivits är nybyggnationen av Göteborgs nya fotbollsarena Gamla Ullevi, 
som stod klar våren 2009. (Figur.1.2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.2. Bild från Arkitektbyrån AB på Gamla Ullevi 
 
Företaget arbetar med konstruktion av el-ritningar för fastigheter av olika slag. 
Vid konstruktionen av dessa ritningar används datorprogrammet AutoCAD 2002. 
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1.2 Syfte 
 
Företaget LB-Elkonsult planerar en övergång från AutoCAD 2002 till AutoCAD MEP 2009. 
För att denna övergång ska ske så smidigt som möjligt krävs en viss anpassning av AutoCAD 
MEP 2009. Funktioner, symboler och verktyg som tidigare använts i AutoCAD 2002 saknas 
delvis i AutoCAD MEP 2009. Tilläggsmoduler till datorprogrammet som innehållande 
symboler och verktyg finns att köpa, men dessa uppfyller dock inte LB-Elkonsults behov till 
fullo. Att själva skapa en skräddarsydd anpassning är tidskrävande och ses inte som en 
kostnadseffektiv lösning från företagets sida.  
 
Projektets syfte var att skapa en tilläggsmodul till datorprogrammet AutoCAD MEP 2009, 
som innehåller de symboler och funktioner LB– Elkonsult saknar från AutoCAD 2002. I 
programmen finns ett flertal verktygspalletter där man finner symboler och olika funktioner. 
Tanken är att den så kallade tilläggsmodulen ska vara utformad på liknande sätt som de 
befintliga verktygspaletterna som finns i programmet. Detta för att berörda personer lätt ska 
kunna komma igång och arbeta med den utan problem. Tilläggsmodulen ska också vara lätt 
att förflytta mellan flera datorer, exempelvis via ett USB- minne. 

En av anledningarna till att företaget vill övergå från AutoCAD 2002 till AutoCAD MEP 
2009 är att kunna arbeta med objekt, eller ”smarta symboler” i framtiden. 

 

1.3 Metod och källor 
 
Eftersom denna typ av uppgift inte är något som LB- Elkonsult tidigare sysslat med, var 
omfattande förstudier på egen hand nödvändigt för att kunna påbörja arbetet. 
Litteratur som behandlar AutoCAD studerades före och parallellt med arbetet under 
projekttiden. Detta kompletterades med kontakt via e-post telefon med expertis inom  
området. [8] 
 
Allt arbete med konstruktionen av verktygspaletten skedde i datorprogrammet AutoCAD 
MEP 2009. I programmet finns det möjlighet att skapa egna verktygspaletter eller modifiera 
befintliga. Efter övervägande angående vilket alternativ som skulle vara lämpligast i detta fall 
fastslogs att en helt ny verktygspalett skulle vara det bästa.  
 

1.4 Avgränsningar 
 
Tidsperioden på åtta veckor som är avsatt för projektet ses som den största avgränsningen. 
Verktygspalletten skulle kunna utökas med ett enormt antal funktioner. Företagets önskemål 
får dock bli en naturlig ram för vad som är relevant att ha med på paletten.  
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2 Bakgrundsbeskrivning 
 

2.1 AutoCAD MEP 2009 
 
AutoCAD MEP 2009 är ett datorprogram som är anpassat för el- och VVS- konstruktioner.  
I programmet finns beräknings- och dimensioneringsfunktioner som underlättar arbetet 
gentemot arbete i tidigare CAD -versioner. I AutoCAD MEP 2009 arbetar man med ”smarta 
symboler”, d.v.s. att de kan matas med data av olika slag. En annan smart funktion är 
kollisionskontrollen som varnar då eventuella kollisioner uppkommer med övriga objekt på 
ritningen som exempelvis ventilationssystem. [3] 
 
 Det går enkelt att dela och kommunicera konstruktionsidéer med andra användare på grund 
av det branschledande DWG-formatet. AutoCAD MEP 2009 ger också möjligheter att arbeta i 
avancerade 3D- miljöer. [4] 
 

2.2 Verktygspalett 
 
Beroende på vilken typ av konstruktion som bearbetas i AutoCAD, finns det ett flertal 
verktygspaletter som är anpassade för de olika konstruktionstyperna. 
En verktygspalett kan kort beskrivas som en ruta med genvägar till symboler och funktioner i 
datorprogrammet. [5] 
 
De verktygspaletter som innehåller många symboler delas upp 
i flikar. I Figur 2.0. visas en av paletterna som finns i 
AutoCAD MEP 2009. Den är uppdelad i flikar som exempelvis 
Wire och Panel för att lätt kunna hitta symbolen som söks. 
Flikarna finns längs palettens högra sida.  
 
Vid högerklick på den mörkgrå fältet till vänster på paletten fås 
en lista över de olika palettkategorierna upp. I Figur 2.0. är 
kategorin Electrical vald för att kunna arbeta med el-
konstruktion. Andra kategorier är exempelvis plumbing, 
schematic och piping. 
 
Paletten kan förflyttas på datorskärmen hur som helst, för att 
inte skymma konstruktionen som bearbetas. Detta görs genom 
att klicka på det mörkgrå fältet till vänster och hålla vänster 
musknappen nertryckt, sedan kan paletten dras till önskad 
possition. 
 
Stängs paletten ner nås den enkelt igen via kortkommandot 
”Ctrl + 3” på tangentbordet.  
  
 
 

        Figur 2.1 Verktygspaletten Electrical 
 från AutoCAD MEP 2009 
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3 Genomförande 
 

3.1 Delmål 
 
Då arbetet är relativt stort föll det sig naturligt att inledningsvis dela in arbetet i delmål. 
Detta för att få en bättre översikt över arbetet samt för att lättare kunna planera arbetsgången. 
Följande delmål upprättades: 
 

1. Konstruera grunden för verktygspaletten. 
2. Göra verktygspaletten mobil (Kunna flytta den mellan datorer med ett USB- minne). 
3. Utöka paletten med symboler och funktioner. 
4. Komplettera symbolerna med inställningar enligt standarder samt att konvertera 

symbolerna till objekt. 
5. Lagerstruktur. 
6. Konvertera objekten till 3D-format. 

 
Att under arbetes gång justera vissa delmål samt komplettera med flera fanns naturligtvis 
också med i beräkningarna. Första delmålet var att konstruera själva stommen. En enkel palett 
som ska kunna byggas ut ytterligare (mer om själva konstruktionen finns under rubrik 3.2). 
 
Delmål nummer två var att genomföra en förflyttning av verktygspaletten via ett USB- minne 
på ett så smidigt sätt som möjligt. Tanken var att göra detta i ett tidigt skede, innan paletten 
blivit att för stor och komplicerad. Detta för att vara försäkrad om att det över huvudtaget är 
möjligt att förflytta en verktygspalett. 
 
Punkt tre på delmålslistan är troligtvis det mest tidskrävande arbetet, att föra in de nästan 200 
symbolerna i verktygspaletten. Symbolerna ska namnges och kategoriseras så att paletten blir 
så lättöverskådlig som möjligt.  
 
Punkterna fem och sex på listan, att komplettera symbolerna med data och justera 
lagerstruktur utförs samtidigt. 
 
Att konvertera objekten till 3D-format, som var projektets sjätte delmål ses som fördjupning 
då det på förhand ses som relativt tidskrävande och komplicerat. För att uppnå detta delmål 
krävs ytterligare studier.  
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3.2 Content Browser 
 
Konstruktionen av verktygspaletten skedde i datorprogrammet AutoCAD MEP 2009 och 
genom funktionen Content Browser. Detta för att hela tiden ha möjligheten lägga till 
symboler och samtidigt kunna uppdatera paletten på ett smidigt sätt. 
Content Browser är uppbyggt som ett bibliotek med mappar och undermappar. [4]  Först 
skapades en mapp med namnet ”LB” som då blir palettens huvudnamn. Namnet LB blir då 
det namn som man letar upp i rullgardinsmenyn workspace för att öppna den angivna 
paletten. I mappen LB skapades sedan mappar som kommer bli palettens olika kategoriflikar, 
mappens namn blir då flikens namn (Figur 3.1).  
 

 
 

 
Figur 3.1. Content Browser i AutoCAD MEP 2009. Här ses de olika kategorierna som 

verktygspaletten är uppbyggd av. 
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Att dela in symbolerna i kategorier sågs som det bästa alternativet för att så smidigt som 
möjligt kunna arbeta med paletten. Följande kategorier ingår i paletten: 
 

 Ledningar 
 Kraft 
 Belysning 
 Tele 
 Brand 
 Säkerhet 
 Data 

 
Efter att ha döpt respektive undermapp i LB efter angivna kategorier började en av de mest 
tidskrävande bitarna, att föra in samtliga symboler i respektive kategori. Symbolerna kommer 
ursprungligen från en DWG-fil som LB-Elkonsult sammanställt. De kopierades och 
konverterades till block för att slutligen delas in under passande kategorimapp. Uppemot 
tvåhundra symboler fördes in under sju flikar i palletten. När symbolerna placerats i 
respektive kategori kopplas mappen LB i Content Browser ihop med verktygspaletten som ses 
på arbetsfältet. Genom att uppdatera paletten får den samma struktur som i Content Browser 
med symbolerna under respektive flik. [8]  Nedan visas den egentillverkade verktygspaletten. 
(Figur 3.2) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2. Verktygspaletten i AutoCAD MEP 2009. 
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3.3 Symboler och objekt 
 
En stor skillnad mellan tidigare upplagor av AutoCAD och AutoCAD MEP 2009 är 
möjligheten att arbeta med ”smarta symboler”. Detta innebär ett betydlig mindre jobb vid 
exempelvis dokumentation och tillverkning av gruppscheman då programmet automatiskt kan 
lägga in t.ex. de armaturer som finns på ritningen i en armaturlista. [3] 
 
Arbetet med att konvertera de ”vanliga” symbolerna som lagts till på den nykonstruerade 
verktygspaletten var väldigt tidskrävande då varje symbol redigerades en och en. I samband 
med detta arbete lades de olika symbolkategorierna in i olika lager. Detta för att användaren 
ska ha möjlighet att välja vad som ska visas på datorskärmen. Objektens anslutningspunkt 
vilket är där man vill att ledningen ska anslutas, justerades också för vissa av 
verktygspalettens objekt. 
 
Även de ledningar och man använder sig av vid elkonstruktion måste konverteras till objekt 
för att kunna nyttja alla funktioner i AutoCAD MEP 2009. Stammarna är dock ritade som 
vanliga Polylines. [1] 
 

3.4 Förflyttning av verktygspeletten 
 
Ett av företagets önskemål var att verktygspaletten ska vara lätt att förflytta mellan olika 
datorer. Den bästa lösningen på denna punkt vore att skapa en enda fil som kan förflyttas 
mellan datorer, och installeras på samma sätt som andra datorprogram. [7] Detta visade sig 
dock vara relativt avancerat så enklare lösning eftersträvades.  
 
Förflyttning av nödvändiga filer via USB-minne sågs som den smidigaste lösningen. 
Installationen för en utomstående blir vid detta tillvägagångssätt något mer komplicerad.  
Förflyttningen löstes via kopiering av den mapp som innehåller verktygspalettens filer, som 
finns i datorprogrammets huvudmapp. Denna mapp samt en DWG-fil innehållande 
verktygspalettens symboler lades in på ett USB-minne. Mappen och DWG-filen placeras på 
samma ställe i den dator man önskar förflytta verktygspaletten till. [2] 
    

3.5 Lagerstruktur 
 
Vid konstruktion av elritningar i AutoCAD arbetar man vanligtvis efter förbestämda 
lagerstrukturer. Man kan säga att man delar upp symbolkategorierna i olika lager. Detta 
innebär att man kan välja vad man vill se på ritningen och släcka ner övriga lager. [6]  
Lagerstrukturer som berör detta projekt är Bygghandlingar 90 och Points lagerstruktur. 
Varje kategoriflik på verktygspaletten kopplades till lager enligt standard för lagerstrukturerna 
Bygghandlingar 90 och Points. [1] 
 
 
 



 AutoCAD MEP 2009 Anpassad verktygspalett LiTH 
Examensarbete TQET01 VT2009 

Magnus Johansson & Thomas Klasa 
 

 
8 

4 Analys och slutsatser  
4.1 Svårigheter 

 
Att på förhand planera arbetsgången och upprätta en tidsplan för denna typ av arbete var 
väldigt svårt, då projektdeltagarnas tidigare erfarenheter av uppgifter som denna var ytterst 
begränsad.  
 
Att arbeta i datorprogrammet AutoCAD MEP 2009 med exempelvis elkonstruktion är relativt 
enkelt, och vid komplikationer finns mängder med litteratur inom orådet, internetforum samt 
kunnig personal vid Linköpings universitet att rådfråga.  
 
Vid den typ av arbete som under detta projekt har utförts var det dock svårare att finna 
vägledning i form av litteratur och expertis. Att skapa själva verktygspaletten skedde relativt 
friktionsfritt. När sedan samtliga symboler fanns med på paletten uppkom dock svårigheter 
med själva förflyttningen av verktygspaletten. Här krävdes ytterligare litteraturstudier, men då 
vi inte fann svar på alla våra frågor den vägen, hölls en dialog via Internet med 
programutvecklaren Autodesk. Detta på grund av att det inte är ett helt vanligt moment att 
skapa en egen verktygspalett, och den expertis som fans att tillgå på Universitetet av naturliga 
skäl inte kunde hjälpa oss. Detta var en parameter som vi efter hand förstod skulle skapa 
problem.  
 
Problemet att få expertishjälp blev ännu större då Autodesk endast stod för begränsat med 
hjälp, och för mer omfattande hjälp med uppkommande problem krävs kontakt med 
återförsäljaren av datorprogrammet, denna supporttjänst är dock något man får teckna ett avtal 
för att kunna ta del av. Denna tjänst är dock inget varken LB-Elkonsult eller Linköpings 
universitet tar del av.  
 
Detta dilemma genomsyrade hela projektet och gjorde att arbetet gick betydligt långsammare 
än vad vi till en början hade räknat med. Att hinna få med alla funktioner och inställningar 
som företaget hade önskemål om blev mycket tack vare detta omöjligt.  
 
I projektets slutskede fick vi dock kontakt med ett företag som gav oss fri konsultation vid två 
tillfällen, detta hjälpte oss med några av de komplikationer som tidigare satt stop för fortsatt 
arbete. Bl.a. löstes bitar som lagerstrukturer och konverteringen från vad vi kallar vanliga 
symboler till smarta symboler/Device.  
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4.2 Slutresultat 
 
Vår vision var från början att skapa en verktygspalett som ska vara lätt att arbeta med, samt 
att den utseendemässigt liknar de befintliga verktygspaletterna man vanligtvis arbetar med i 
AutoCAD MEP 2009. Detta uppnåddes med önskat resultat. (Figur 4.1) 
 

 
Figur 4.1Verktygs paletten till vänster är slutresultatet av projektet. Verktygspaletten till 

höger är en originalpalett. 
 

 
Målsättning var också att man ska kunna använda sig av verktygspaletten även när man 
arbetar med modeller och ritningar i 3D. Detta blev dock för avancerat och tidskrävande, så 
den funktionen uteblev. Då tiden började bli knapp och paletten fått den utformning man 
önskat, återstod justeringen av lagerstrukturen vilket innebär att kunna arbeta i antingen points 
lagerstruktur eller Bygghandlingar 90 (BSAB 98 E), samt att göra varje symbol till objekt. 
Dessa delmål fick ses som en lämplig punkt på arbetet med verktygspaletten.  
 
Det slutresultat man uppnått får dock ses som godkänt då verktygspaletten uppfyller de 
grundkrav/delmål man hade hoppats på att uppnå. Att alla företagets önskemål om palettens 
funktioner skulle uppfyllas visste vi skulle bli svårt med tanke på att våra tidigare erfarenheter 
var begränsade. Listan med företagets önskemål har under arbetets gång fungerat som en 
slags morot för att försöka göra verktygspaletten så komplett som möjligt. 
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4.3 Diskussion  
 
Då arbetet har summerats kan man se tillbaka på ett åtta veckor långt arbete. Arbetsinsatsen är 
vi nöjda med, tanken var att under denna period jobba heltid med projektet, vilket också har 
gjorts. Slutprodukten som i detta fall är en verktygspalett i AutoCAD MEP 2009, är vi dock 
inte helt nöjda med. Detta beroende på att vi inte lyckats utöka paletten med alla de funktioner 
vi hoppats på. Exempelvis möjligheten att arbeta med paletten vid 3D-konstruktion på ett 
bättre sätt. 
  
Större delen av tiden har vi lagt på informationssökande av olika slag för att ta oss förbi de 
hinder vi stött på under arbetets gång. Vi trodde på förhand att det skulle vara lättare att få 
hjälp via cad-supporter eller expertis inom universitetet. Då detta inte varit helt enkelt har man 
fått lagt mycket tid på att själva testa olika metoder för att kringgå de komplikationer som 
uppstått. 
 
Om man ser till vad man skulle ha gjort annorlunda om man från början haft de erfarenheter 
vi har nu, så är det ändå inte så mycket vi känner att vi kunnat göra annorlunda.  
Att själva bekosta den supporttjänst som finns att köpa hos mjukvareåterförsäljaren känns inte 
som ett bra alternativ vid denna typ av projekt. Denna supporttjänst hade dock förmodligen 
varit en avgörande faktor för att i möjligaste mån nå det slutresultat vi önskat. 
 
Vad man möjligtvis kunnat göra annorlunda är att bekanta sig ytterligare med 
datorprogrammet via arbete med övningsexempel från kurslitteratur. Detta för att lära sig fler 
av funktionerna i AutoCAD MEP 2009. Problem som exempelvis justering av lagerstrukturen 
hade kanske gått att lösa på ett snabbare och bättre sätt d programkunskaperna varit bredare.  
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Ordlista 
 
Tilläggsmodul Underprogram i huvudprogrammet AutoCAD MEP 

2009. 
 
DWG Filformat i som vanligtvis används för filer sparade i 

AutoCAD. 
 
Smarta symboler Symbolerna är objekt och kan fyllas med information 

och data. 
 
Kollisionskontroll En funktion som varnar då objekt placeras på samma 

kordinater i AutoCAD. 
 
3D-Miljö Ritningar som görs i 2D kan även visas 

tredimensionellt.   
  
Kortkommando Olika knappkombinationer på tangentbordet ger 

tillträde till AutoCADs olika menyer som en slags 
genväg. 

 
Lagerstruktur Ofta arbetar man i olika ritningslager för att kunna 

”släcka” de lager man inte vill se för tillfället. Olika 
standarder finns för lagerstrukturer. 

 
Content Browser Den meny man bygger hela sin verktygspalett ifrån. 
 
 
Bygghandlingar 90 (BSAB 96 E) Namn på lagerstandard. Objekt knyts ofta till olika 

lager. BSAB 96 E är betäckningen som ersatt 
Bygghandlingar 90. 

 
Points lagerstruktur Lagerstruktur som är på väg att försvinna då  

BSAB 96 E nästan uteslutande används i dag. 
 
Stam   Huvudledning på konstruktionsritning. 
 
Polyline   Funktion i AutoCAD för att rita linjer. 
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