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10: Material Take off 

 
I detta kapitel kommer du att: 
 

• Få en insikt i hur Revit beräknar Material Take off 
 
 

 Starta ett nytt projekt. 

 Aktivera Plan 1. 

 Klicka på Wall och rita upp ett fyrkantigt hus. 

Väggtypen skall vara Basic Wall, Yttervägg bärande 300 mm. Måtten på huset skall vara 
10000 x 10000. Location line skall vara Wall Centerline. Väggarna skall gå till Plan 2 och 
våningshöjden skall vara 4000 mm. 

 Klicka på Tag All. 

 
 

 Markera Wall Tags, klicka på Apply och OK. 

 Alla väggar får nu ett littera. 

 Markera alla littera och bocka för Leader på Option Bar. 

 Flytta alla littera så att de syns tydligt. 

Typen av littera som du har använt är anpassad för Sverige. Alla Instance av väggen får 
samma littera. Du skall nu byta typ av littera så att du kan skilja väggarna åt i förteckningen. 

 Högerklicka på ett littera och välj Edit Family. 

 Inne i familjen markera texten Littera. 

 Klicka på Edit Lable. 

 I dialogrutan markera Littera och klicka på den röda pilen så att du tar bort den. 
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 Markera Mark i den vänstra listan och klicka på den gröna pilen.  

 

 
 

 Klicka Apply och sedan OK. 

 Ladda in familjen i projektet och ersätt den tidigare familjen. 

Nu är litterat ersatt med ett frågetecken.  

 Klicka på frågetecknet för den översta väggen och skriv in 1. 

 Numrera de övriga väggarna 2, 3 och 4. 

 Håll ner pilen vid Scheduales och välj Scheduales/ Quantities. 

 Leta upp Walls i dialogrutan New Schedule. 

 

 
 

 Klicka OK. 

 Välj fälten som visas på bilden. Sortera så att Type är högst upp och klicka på OK. 
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Nu visas väggförteckningen. Arean är uträknad till 39.0 m² men vid en kontrollräkning 9700 x 
4000, visar det sig att arean faktiskt är 38.8 m² . 

 

 Klicka på fliken Manage och välj Project Units.  

 Under Rounding välj 2 decimals places. 

Nu blir inte arean 39.0 m² utan 38.8 m². 
 

 
 
Men varför är längden 9700 och inte 10000. Är det för att du valde Wall Centerline? 
 
Nej det är så som Revit räknar. 10 000mm minus väggtjockleken 300 mm. 
 
Nu skall vi titta på hur material åtgången räknas ut. Du skall nu ändra väggarna så att det 
finns tre skikt. 
 

 Aktivera Plan 1. 

 Markera en vägg och högerklicka välj Select All Instances in Entire Project.  

 Klicka på Edit Type, gör en dubblett och kalla väggen Tre lager. 

 Klicka på Edit vid sidan om Structure. 

 Skapa två nya skikt och tilldela dem material. 

 Varje skikt skall vara 100 mm tjockt. 
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 Ett skall vara tegel och ett isolering. 

Det ursprungliga Betong behöver du inte ändra material på. 
 

 
 

 Klicka OK. 

 För att skikten skall visas måste du trycka VG. 

 Leta upp Walls och klicka på plustecknet och markera Common Edges. 

 Klicka på Override i kolumnen Patterns och bocka i Visible. 

 Klicka OK. 

 Välj visningsläget Fine. 

Nu visas de olika skikten. 

 Välj Material Takeoff under 

Scheduales. 
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 Välj Walls i dialogrutan New Material Takeoff och klicka OK. 

 Förteckningen skall innehålla fälten som visas på bilden. 

 
 

 Klicka OK. 

Som du ser är ytan på de olika skikten den samma. Det är på grund av hur Revit räknar ut 
ytan, längden minus väggtjockleken gånger höjden. Samma uträkning oavsett skiktets 
placering i väggen. 
 

 
 
För att få de olika väggarnas skikt i nummerordning klicka på Grouping&Sorting och välj By 
Mark. 
 

 Aktivera vy som visar väggförteckningen. 

Väggarnas area är 38.8 m². 

 Ställ dig i en 3d vy. 
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Sätt in ett fönster och en dörr i vägg 1. 

 

Kontrollera arean för vägg 1 i väggförteckningen. Som du ser har den blivit mindre hur 
mycket är beroende av vilken dörr och fönster du valt. 

 Välj vägg 2. 

 Klicka på Edit Profile. 

 
 

 Ändra väggens utseende.  

 Klicka på de gröna bocken för att acceptera. 

 Kontrollera att arean har ändrats i väggförteckningen. 

 Välj vägg 3. 
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 Klicka på Edit Type. 

 Klicka på Edit vid sidan om Structure. 

 I dialogrutan Edit Assembly klicka på 

Preview. 

 Ändra fån Floor Plan till Section. 

 Använd scrollhjulet så att du zoomar in på 

toppen av väggen. 

 Klicka på Modify. 

 Markera det yttersta skiktets översta linje. 

Nu visas ett hänglås. 

 Lås upp hänglåset. 

 Klicka OK två gånger. 

I 3D vyn ser du nu att det finns en ny blå pil som gäller för det yttersta skiktet. 

 Dra i pilen. 

 
 
Om du nu tittar i väggförteckningen så ser du att area är större. Obs! det är den totala arean. 
Tittar du i Material Takeoff så ser du att alla skiktens area styrs av den som har höjts upp. 
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Nu skall du titta på hur de olika Wall joints påverkar arean. 
 

 Aktivera Plan 1. 

 Stäng alla bakomvarande vyer. 

 Aktivera väggförteckningen och välj Tile så att du både ser Plan 1 och 

väggförteckningen. 

 Välj en vägg. 

 Hämta kommandot Wall Join. 

 Klicka fast rutan över ett hörn och på Option Bar klickar du på Next för att 

se de olika Joins.  

 Observera hur det påverkar arean. 

 Ändra i din Wall Material Takeoff så du får den totala arean på materialet. 

 Du kan även sortera ut de olika materialen och lägga in en formel som 

beräknar kostnaden för de olika skikten av material. 

Om du har glömt tillvägagångsättet titta på övningen om Golvmaterial. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


