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Sammanfattning

Den digitala våg som sköljt över byggbranschen har på många sätt förändrat hur konsulter arbetar. De
nya arbetssätten har skapat nya förutsättningar och möjligheter för hur projektering kan bedrivas.
Traditionell projektering är en projektorienterad ETO-process som kan jämföras med tillverkning av
komplexa enstycksprodukter (Jensen, 2014). Många konsulters affärsmodeller som baseras på
processen får utstå kritik för att inte uppmuntra till återanvändning av lösningar eller utveckling av sina
arbetssätt (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015).

Inom tillverkningsbranschen används processer som grundar sig på begreppet masskundsanpassning.
Syftet i dessa processer är att förbättra flexibiliteten i slutprodukten samtidigt som standardiseringen
och stordriftsfördelar bevaras hos komponenterna (Jensen, 2014). Inom masskundsanpassning är
modularisering och konfigurering centrala delar. Dessa begrepp har tillsammans med automation legat
som grund i studien. Konceptet som syftar till att inkorporera dessa influenser i traditionell A-
projektering kallas rumsobjekt. Rumsobjekt är parametriskt styrda objekt som samlar inredning och
utrustning som moduler i en BIM-miljö. I det här arbetet har rumsobjekten utvecklats som
produkterfamiljer med avsikten och möjligheten att uppfylla bakomliggande behov (Jiao, Simpson, &
Siddique, 2007). Behoven har bestått av utformningar på rum från referensprojekt och föreskrifter och
har identifierats genom fallstudier. Behoven har sedan omarbetats i olika steg för att i slutändan
resultera i designparametrar som använts i uppbyggnaden av rumsobjekten. I det här arbetet har
utvecklingen av rumsobjekt avgränsats mot WC-miljöer.

I konceptet rumsobjekt har den tekniska användningen av objekten studerats. Resultatet av den
studien presenteras som en metodik för användningen och hanteringen i Autodesk Revit. En stor del
av användningen består av olika verktyg i form av script som utvecklats i programvaran Dynamo.
Verktygen tillåter att moment i användningen, och därmed projekteringen, automatiseras. De öppnar
även upp dörrar för att skapa konfiguratorer utanför Revit som underlättar konfigureringen av
rumsobjekten.

Analysen och utvärderingen av rumsobjektens flexibilitet och användarvänlighet visade att rumsobjekt
som koncept har potential att fungera i A-projektering. Flexibiliteten eller anpassningsmöjligheterna
hos rumsobjekten kunde i arbetets kontext uppfylla 97 % av utformningarna i referensprojekten och
100 % av utformningarna i föreskrifterna. Begränsningarna hos anpassningsmöjligheterna ligger i
komplexa rumsformer som kräver en avancerad parametrisk grund. Användarvänligheten hos
rumsobjekten visade sig begränsas av tekniska förkunskaper. Konfigureringen av rumsobjekten fordrar
inblick i den parametriska uppbyggnaden. Modifieringen av rumsobjekten kräver att användaren
besitter förståelse för parametrisk modellering på familjenivå i Revit. Anpassningen av scripten ställer
krav i form av kunskap i visuell programmering. Potentialen finns att lösa eller hantera dessa
begränsningar genom tekniska hjälpmedel och anpassad projektorganisation.

Hur konceptet kan implementeras rent processmässigt bör undersökas vidare. I det här arbetet har
det förts en diskussion för hur projektgruppen kan organiseras för att fullt ut nyttja de fördelar i form
av tidsbesparingar, erfarenhetsåterföring och kvalitetssäkringar som rumsobjekten kan medföra.
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Abstract

The digital wave that has engulfed the construction industry has in many ways changed how
consultants work. The new working methods have created new conditions and opportunities for how
architectural planning in construction can be conducted. Traditional planning is a project-oriented ETO
process that can be compared with manufacturing of complex one-of-a-kind products (Jensen, 2014).
Many consultants' business models based on the process gets criticized for not encouraging the reuse
of solutions or development of their ways of working (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015).

In the manufacturing industry, processes based on the concept of mass customization are used. The
purpose of these processes is to improve the flexibility of the final product, at the same time as the
standardization and economies of scale is preserved in the components (Jensen, 2014). Modularization
and configuration is central within mass customization. These concepts along with automation formed
the basis of the study. The concept intended to incorporate these influences into traditional A-
planning, is called room objects. Room objects are parametrically driven objects that collect furnishings
and equipment as modules in a BIM environment. In this study the room objects has been developed
as products families with the intention and ability to meet the underlying needs (Jiao, Simpson, &
Siddique, 2007). The needs consisted of room layouts gathered from reference projects and
regulations and have been identified through case studies. The needs have then been revised in stages
to ultimately result in the design parameters used in the construction of the room objects. In this
thesis, the development of the room objects has been delimited against WC environments.

The technical use of the objects has been studied within the concept room objects. The result of the
study is presented as a methodology for the use and management inside Autodesk Revit. A big part of
the use consists of various tools in the form of scripts developed in the software Dynamo. The tools
allow some operations within the use, and thus within the planning, to be automated. They also enable
the creation of configurators outside of Revit that facilitates the configuration of the room objects.

The analysis and evaluation of the flexibility and usability showed of the room objects, shows that
room objects as concept has the potential to work in the phase of A-planning. The flexibility and
modularity of the room objects could within the context of the work meet 97 % of the designs given
by reference projects and 100% of the designs given by the regulations. The limits of the adjustment
possibilities are situated in complex room shapes that require an advanced parametric basis. The
usability of the objects appeared to be limited by technical knowledge. The configuration of the room
objects requires an insight of the parametric construction. The modification of the room objects
requires the user to possess an understanding of parametric modelling at family level in Revit. The
alteration of the scripts demands knowledge of visual programming. The potential is there to solve or
manage these limitations through technical means and suitable project organization.

How the concept can be implemented purely in terms of the process should be further investigated.
In this study, there has been a discussion of how the project group can be organized in order to fully
utilize the benefits room objects can bring in terms of time savings, experience feedback and quality
assurance.
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1. Inledning

1.1 Bakgrund
Utvecklingen inom IT har under de senaste decennierna förändrat hur konsulter arbetar inom
byggbranschen. Arbetet har blivit digitaliserat och modellorienterat. Hela projekt samlas kring en
modell där information importeras och exporteras ur modellen. Det här nya arbetssättet har inneburit
större kontroll över den färdiga byggnaden, exempelvis genom att material och komponenter kan
mängdas ur modellen och olika analyser kan utföras. Det har även blivit enklare än tidigare att förstå
byggnaden genom att kunna visualisera den i 3D. (Jongeling, 2008)

Inträdet av CAD-verktyg som Autodesk AutoCAD, Autodesk Revit och Graphisoft ArchiCAD har gjort att
ritborden flyttats undan i förmån för datorer och skärmar. Det digitala ritandet har kommit att
dominera på många arkitektföretag. Eftersom det digitala ritandet går ut på att rita element snarare
än linjer som ska representera element, har stegen till kompletta ritningar kunnat reduceras. Ändringar
i utformningen har på många sätt blivit enklare att hantera då alla ritningar baseras på samma modell.
En ändring uppdateras på alla beroende ritningar samtidigt.

Då utvecklingen kommit så långt är det intressant att spekulera i vilket nästa steg blir. Datorer blir mer
och mer kraftfulla och programvaror blir allt mer avancerade. De digitala förutsättningarna finns för
att ta nästa kliv. I tillverkningsindustrin finns en utveckling mot att allt fler moment automatiseras av
olika produktion- och designsystem. Tillämpningen inom tillverkande industrin har en lång tradition av
att arbeta med komponenter samlade i moduler (Ulrich, 1995). Tanken bakom den här studien är att
lyfta in dessa arbetssätt i konsultens arbete i projekteringsskedet. Genom att samla komponenter i
parameterstyrda moduler och utveckla verktyg som tillåter automation är förhoppningen att kunna
uppnå ett tidseffektivare arbetssätt och inspirera till att utforska alternativa arbetsmetoder.

En utvecklingstrend inom konsultbranschen är att företag börjat inrikta sig mot att utveckla
parametriserade objekt till andra företag (BIMobject, 2013). Att kunna effektivisera projekteringen och
det interna arbetet är en affärsmöjlighet som allt fler upptäcker (Design Evolution, 2016). Dessa objekt
riktar sig främst till anläggningsbranschen, för att effektivisera projekteringen på konstruktionssidan.
Forskning som rör utveckling av liknande objekt har bedrivits mot industriella byggare (Jensen, 2014).
I sin forskning har Jensen studerat hur konfigurerbara moduler kan fungera som ett verktyg för att med
färre unika komponenter uppnå samma flexibilitet i produktplattformar. Möjligheten att
implementera ett likande tänk på arkitektsidan borde finnas.

Inom industriellt husbyggande finns ett koncept (arkitekturobjekt) som bygger på modularisering av
”situationer som inkluderar människor, beteenden, erfarenheter och miljöer” (Ekholm & Wikberg,
2009). I konceptet sker utformningen av bostadshusen genom att kombinera olika arkitekturobjekt,
till exempel matlagning eller sömn, till en helhet som bildar planlösningen. Arkitekturobjekten är i sin
tur kopplade till byggsystemet vilket gör att även den tekniska utformningen sker parallellt. Det arbetet
är inte helt olikt det koncept som presenteras i den här rapporten. Den stora skillnaden är emellertid
slutanvändaren – konsulter mot industriella husbyggare.

Projekteringsskedet i byggprocessen beskrivs ibland som en fas av produktbestämning (Nordstrand,
2008). Rätt utrustning ska placeras på rätt plats och i rätt omfattning. Det är vanligt förekommande, i
vissa miljöer, att utrustningsnivån och placeringen regleras av föreskrifter. Idén bakom den här studien
är att se hur projekteringen kan industrialiseras genom att lyfta ut ett av stegen i processen, ritandet.
Genom att arbeta med enbart produktbestämning i sin enkla form är målet att uppnå en snabbare och
mer intuitiv arbetsmetod som resulterar i färre projekteringsfel, utan att tumma på flexibiliteten.
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1.2 Problemformulering
Inom konsultbranschen är fördelarna med BIM-projektering vida kända (BIM Alliance Sweden, 2014).
Företag drar nytta av att bland annat kunna projektera i 3D, inhämta information från objekt samt att
hela projektet kan samlas runt en modell. Användning av parametriserade objekt används, men ofta
som enskilda objekt och inte i moduler. Industriella företag ser parametriserade objekt och
modularisering som en god möjlighet att standardisera sina arbetssätt (Hvam, Mortensen, & Riis,
2008). Genom att återanvända modeller/objekt gör det att projekteringen kan genomföras på kortare
tid. Objekten förbättras ständigt parallellt med projekten så de blir bättre och bättre.

Byggbranschen kritiseras ibland för att vara alldeles för projektorienterad och där erfarenheter inte
delas mellan olika discipliner (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015). Författarna menar att
konsultens affärsmodell är att sälja timmar, något som inte uppmuntrar till att utveckla sina processer.
I industriella byggprojekt ligger produktutvecklingen separat från själva projekteringen. Nya lösningar
utvecklas på sidan och integreras sedan i projekteringen och i byggsystemet. Här finns det potential
att utveckla de arbetssätt som råder för att öka erfarenhetsåterföringen genom att använda
alternativa metoder för att spara och återanvända lösningar i projekt. Projektering idag bygger ofta på
lösningar som arbetas fram i tidigare genomförda projekt, eller på föreskrifter. Lek med tanken att de
lösningarna redan fanns paketerade och klara för att bara lyftas in i projektet.

I  Swecos  Architects  verksamhet  finns  det  ett  driv  och  ett  intresse  av  att  ligga  i  framkant  med  den
digitala förmågan. För att vara en attraktiv samarbetspartner med goda konkurrensmöjligheter är det
viktigt att kunna erbjuda arbetsmetoder som minimerar icke värdeskapande tid och maximerar värdet
för kunden. Ett sätt att uppnå detta är att reducera tiden som går åt till att rita upp lösningar som redan
projekterats i tidigare projekt. Genom att återanvända lösningar som moduler på ett strukturerat sätt
reduceras inte bara den tiden som går åt till att rita utan det ger även incitament och förutsättningar,
likt industriella processer, att förbättra lösningarna mellan projekten.

Det är viktigt att rätt utrustning placeras på rätt plats. I komplexa projekt är det inte alltid enkelt att ha
kontroll över vad en ändring får för konsekvenser. Flyttas en vägg behöver exempelvis utrustning följa
med väggen. Flyttas utrustningen kanske inte tillgänglighetskrav längre uppfylls. Utrustning eller
komponenter sammankopplade genom parametrar har en förståelse för dess position i rummet. Ur
parameterstyrda objekt kan information fås som kan användas till att granska tillgänglighet.
Parameterstyrda objekt går även att manipulera till att anpassa sig efter rummets proportioner. Enkel
och lättillgänglig tillgänglighetsgranskning av flertalet rum samtidigt skulle ge tidsbesparingar och
dessutom kvalitetssäkra projektet eftersom kontroller kan genomföras mer frekvent och utan den
mänskliga faktorn.

Modularisering av rum genom rumsobjekt ger även bättre kontroll av vad som ingår i rummen. Om det
är känt vad modulen innehåller är det därmed även känt vad rummet, som modulen placerats i,
innehåller. Detta kan ses som ytterligare en kvalitetssäkring, eftersom risken minskar för att
komponenter förbises. Men ska konsulter lägga tid på att utveckla parametriserade objekt och i så fall
vad krävs av konsulten för att använda dessa?
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1.3 Syfte och forskningsfrågor
Syftet är att studera hur parametriserade rumsobjekt kan utvecklas för att tillämpas i A-projekteringen
i en BIM-miljö. För att säkerställa att ställda krav uppfylls i projekteringsskedet utvecklas
parametriserade rumsobjekt, som genom inmatning av parametrar genererar önskvärda objekt.
Verktyg utvecklas för att stödja arbetet och hanteringen av rumsobjekten och för att uppnå
automation i projekteringsprocessen.

Fråga 1: Hur kan industriella metoder för effektivisering implementeras i A-projekteringen genom
parametriserade rumsobjekt?

Fråga 2: Vilka möjligheter och svårigheter kommer med användningen av parametriserade rumsobjekt
i A-projektering?

1.4 Mål
Målet är att studera metoden för att utveckla parametriserade objekt av olika rum avsedda för en BIM-
miljö, där rummen består av varierande toalettyper. För att kunna analysera metoden ska
rumsobjekten vara visuellt korrekta i enlighet med ställda krav och anpassningsmöjligheterna hos
objekten ska motsvara Sweco Architects referensramar tillsammans med existerande föreskrifter.
Ramarna sätts av hur handlingarna sett ut i nyligen genomförda projekt. Målet är därför att
rumsobjekten ska gå att anpassas genom parametrar till att motsvara handlingarna.

Målsättningen är även att presentera en arbetsmetod för hanteringen av de parametriserade BIM-
objekten. Arbetsmetoden bygger på vissa verktyg som stödjer arbetsgången och tillåter viss nivå av
automation i arbetet. Arbetsmetoden ska vara generaliserbar utöver den testmiljö som studeras i det
här arbetet. Verktygen behöver därmed vara helt generaliserbara eller öppna nog för att vara stöd i
processen. Utvecklingen av arbetsmetoden avgränsas till hanteringen av de tekniska redskapen och
beskrivning av dessa.

1.5 Fokusering och avgränsning
Arbetet är fokuserat till att utveckla parametriserade objekt till bestämd kontext, ämnade för A-
projektering. Kontexten för fallstudierna avgränsades till WC-miljöer kopplade till sjukhus, närmare
avgränsat  till  rum  av  typen  WC,  WC/D  (dusch),  RWC,  RWC/D,  RWC/S  (spolning),  RWC/D/S  och
RWC/D/B (bad). Sjukhusprojekt är vanligtvis komplexa projekt med hög detaljeringsgrad och med
upprepande rumsutformningar. I utvecklingsskedet avgränsades typrummen till WC, WC/D, RWC och
RWC/D. Rumsobjekten ska uppfylla anpassningsmöjligheterna givna av tidigare genomförda projekt i
Swecos regi samt föreskrifter från Västerbottens läns landsting, Program för teknisk standard (Region
Jönköping och Region Kronoberg) och Svensk standard. Arbetet avgränsas till Sweco Architects
verksamhet i Örnsköldsvik, Sundsvall och Umeå. Objekten utvecklas i programvaran Revit från
Autodesk och parametriseringen sker även den i Revit. De verktyg som ska stödja arbetsmetoden med
rumsobjekten utvecklas i programvaran Dynamo. Beskrivningen av arbetsmetoden avgränsas till att
enbart hantera den tekniska användningen och inte hur metoden implementeras i alla skeden i
projekteringsprocessen.
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2. Teoretiskt ramverk

2.1 Förklaringar

BIM Building Information Model/Modelling

CAD Computer Aided Design, kan definieras som att med hjälp av dator skapa,
modifiera, analysera eller optimera en design (Rao, Narayan, & Sarcar, 2008)

CTO Configure-To-Order, tillverkning genom konfigurering av standardprodukter
(Hvam, Mortensen, & Riis, 2008)

Instans Begrepp som inom datavetenskap beskriver ett objekt (IT-ord, 2016)

Konfigurera Att sätta samman en produkt från väldefinierade byggelement enligt
fördefinierade regler och begränsningar (Hvam, Mortensen, & Riis, 2008)

Konfigurator Verktyg som stöder konfigureringsprocessen (Hvam, Mortensen, & Riis, 2008)

ETO Engineer-To-Order, tillverkning genom anpassning till normer och standarder
(Hvam, Mortensen, & Riis, 2008)

MTO Modify-To-Order, tillverkning genom anpassning till generiska produkter (Hvam,
Mortensen, & Riis, 2008)

PVM Product Variant Master, ett sätt att visualisera hierarkin av moduler/delar och
varianter inom en produktfamilj (Hvam, Mortensen, & Riis, 2008)

STO Select variant-To-Order, tillverkning genom val av standardvarianter (Hvam,
Mortensen, & Riis, 2008)

2.2 Inledning
Arbetet berör flera tekniska områden inom byggbranschen. Det handlar dels om rena mjukvaror som
används som stöd i gestaltning och projektering och dels om metoder eller arbetssätt. För att
tydliggöra och göra de enklare för er läsare att följa författarens resonemang, kommer en genomgång
av några av de begrepp som tas upp i den här rapporten.

En del begrepp är hämtade från tillverkningsbranschen och arbetet med produktutveckling där.
Motivet är att identifiera styrkor hos tillverkningsbranschen och inarbeta dessa i ett koncept som kan
implementeras i byggbranschen.

2.3 BIM
Förkortningen BIM används flitigt idag och är ett ämne som är mycket aktuellt inom byggbranschen
(Jongeling, 2008). BIM har två olika tolkningar där den ena syftar på själva modellen och den andra på
själva arbetssättet med modellen (BIM Alliance Sweden, 2014). Gemensamt för de olika tolkningarna
är att det handlar om information bundet till en modell (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011).

2.3.1 Building Information Model (Byggnadsinformationsmodell)
Denna tolkning avser den eller de modeller som bildar en digital representation av en byggnad (BIM
Alliance Sweden, 2014). En 3D-modell som enbart är uppbyggd av ytor eller solider kan inte definieras
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som  en  BIM.  En  modell  med  ”död”  grafik  måste  kompletteras  med  objektorienterad  struktur  som
innehåller information för att kunna definieras som BIM (Jongeling, 2008).

Informationen som modellen är uppbyggd av knyts till objekt. Objekten kan vara byggdelar, men även
mer tankemässiga såsom rum och utrymmen. Genom att informationen och egenskaperna är
objektbaserad öppnas dörrar för att ta ut mängddata, utföra olika typer av analyser och producera
informationsvyer. Egenskaper som objekten kan ha är för att nämna några; position, storlek, material,
kostnad, livslängd och monteringsanvisning. Egenskaperna kan i sin tur innehålla ytterligare
information, till materialegenskaper kan estetisk information som kulör och ytbehandling kopplas. Den
estetiska informationen kan kompletteras med kemiska och fysikaliska egenskaper som möjliggör
energianalyser. Det finns egentligen ingen gräns för hur mycket information vi kan stoppa in i våra
modeller. (Eastman, Teicholz, Sacks, & Liston, 2011)

2.3.2 Building Information Modelling (Byggnadsinformationsmodellering)
Den stora skillnaden mellan denna tolkning och den ovan är att denna avser ett arbetssätt, processen
att skapa och använda byggnadsinformationsmodeller (BIM Alliance Sweden, 2014).

Tillämpning av BIM har visats sig göra nytta på flera olika områden i jämförelse 2D-CAD-projektering.
Underlag som produceras har visats sig hålla högre kvalitet, är tydligare och mer integrerat.
Projekteringsprocessen upplevs som mer inspirerande och dessutom är den i snitt 20 % effektivare.
3D-visualiseringar, som är ett viktigt underlag i beslutsprocessen, har blivit enklare och mer tillgängliga
för arkitekter och ingenjörer. Samordningsprocessen har blivit effektivare med färre missförstånd,
”teknikkonsulter uppskattar att samordningsfelen minskat med minst 50 %”. Mängdtagningar och
kostnadskalkyler har blivit enklare och mer tidseffektiva att utföra och dessutom har kvalitén ökat.
Teknikkonsulter upplever att de genomför fler och mer exakta analyser. Analyserna kan dessutom
genomföras i ett tidigare skede, vilket ökar värdet av dessa och dessutom reducerar kompromisser i
slutskedet. Kommunikationen mellan olika aktörer har visat sig bli snabbare och enklare.
Areahantering har effektiviserats för beställare och förvaltare. Produktionen stöter på färre fel i
underlagen, ”entreprenörer som intervjuats uppskattar att kostnader för ändrings- och tilläggsarbeten
minskat med ungefär 50 %”. (Jongeling, 2008)

BIM kan alltså sammanfattas som en process där information genereras och förvaltas under hela
byggnadens livscykel och som representeras av en objektorienterad 3D-modell.

2.4 Projektering
2.4.1 Byggprocessen

Byggprocessen kan förenklat beskrivas med fyra skeden; byggherren beslutar om projektet,
produktbestämning, produktframställning och produktanvändning (Nordstrand, 2008).

Byggherre är den privatperson, företag eller organisation som låter bygga en ny eller förändrad (om-
eller tillbyggnad) byggnad. Byggherren klargör sina behov och fattar beslut varefter ett byggprojekt
initieras. Resultatet av byggprojektet ska bli en färdig byggnad som lever upp till byggherrens önskemål
och krav. För att säkerställa att kraven uppfylls måste byggnadens utformning, storlek, konstruktion,
system med mera bestämmas. Denna produktbestämning benämns vanligare som projektering och
resulterar i bygghandlingar (ritningar och beskrivningar av byggnaden). (Nordstrand, 2008)

Vid produktframställningen (alldagligare benämnt byggproduktion eller byggande) uppförs huset efter
de bygghandlingar som arbetats fram. Entreprenörerna är de som uppför byggnaden. Byggherren kan
anlita entreprenörer genom olika entreprenadformer. När byggnaden färdigställts tar det egentliga
byggprojektet vanligtvis slut och produktanvändningen påbörjas. I det skedet underhålls och förvaltas
byggnaden för att förlänga livslängden och säkerställa funktionen. (Nordstrand, 2008)
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2.4.2 Projekteringsskedet

”Projektering innebär att skapa ett byggnadsverk som uppfyller byggherrens alla
önskemål och krav enligt byggnadsprogrammet och att redovisa byggnaden eller
anläggningen på ritningar och i beskrivningar. Dessa bygghandlingar ska sedan

kunna användas som underlag för dem som ska uppföra byggnaden eller
anläggningen.” (Nordstrand, 2008)

Projekteringsarbetet har sedan 1950-talet delats in tre på varandra följande skeden, med relativt
tydligt definierade gränser (Figur 2.1). Baserat på byggnadsprogrammet utformas byggnaden i stora
drag genom gestaltningen. Olika utformningar vägs mot varandra för att sedan välja en lösning som
bäst svarar mot bland annat byggnadsprogrammet, har en ändamålsenlig utformning och som
utnyttjar byggnadsvolymen maximalt. Arkitekten ansvarar huvudsakligen för gestaltningen, men andra
projektörer från andra discipliner deltar också i skedet. Arbetet är iterativt genom att skissa och
granska olika förslag utifrån olika aspekter. Gestaltningen resulterar så småningom i förslagsritningar.
(Nordstrand, 2008)

Figur 2.1: Projekteringens tre skeden och resultat (Nordstrand, 2008).

Efter byggnadens gestaltning bestämts övergår projekteringsarbetet i systemutformning. Här utformas
och fastställs byggnadens konstruktionssystem och de olika installationssystemen i enlighet med
byggnadsprogrammet. Efter systemskedet övergår processen till detaljutformning, därför eftersträvas
det att produktbestämningen ska vara genomförd i det här skedet. Systemutformningen utmynnar i
systemhandlingar som används till att ”kontrollera om projektet utvecklats önskvärt, underlag för
resterande detaljutformning, kontroll av projektets tid- och kostnadsramar och som
bygglovsansökningar”. (Nordstrand, 2008)

När alla systemfrågor och utrymmesfrågor är lösta och systemhandlingarna är klara, övergår
projekteringen till det mest omfattande skedet, detaljutformning.  I  det  här  skedet  sker
”dimensionering av samtliga byggnadskonstruktioner och installationskomponenter, slutlig placering
av dörrar, sanitetsporslin, belysningsarmaturer med mera och slutliga val av material, ytskikt och
byggnadsdetaljer”. Projekteringen utförs i kollaboration mellan parter i de olika disciplinerna. De
funktionskrav som arbetats fram i byggnadsprogrammet realiseras till tekniska lösningar som måste
uppfylla krav från lagstiftning och föreskrifter. Detaljutformningen resulterar i bygghandlingar som
ligger grund för att entreprenörerna ska uppföra byggnaden. (Nordstrand, 2008)



2 Teoretiskt ramverk

7

2.5 Parametrisering
Ordet parameter definieras i Svenska Akademiens ordlista (2015); ”storhet som kan hållas konstant för
beräkning av beroende variabler men som själv kan varieras”. Parametrisering kopplat till design
innebär med andra ord att det går att testa, utforska och modifiera sin design genom att ändra
parametrar. Tang och Cui (2014) beskriver parametrisering som ett verktyg i designprocessen. Genom
att definiera sin design med hjälp av regler innehållande parametrar kan olika designalternativ
genereras (ibid.).

2.5.1 Generative design
Generative design efterliknar naturens evolutionära syn på design. Målsättningen med designen,
tillsammans med parametrar som material, tillverkningsmetod och kostnadsbegränsningar matas in i
mjukvaror som hanterar generative design. Mjukvaran utforskar alla möjliga kombinationer av en
lösning och genererar olika designalternativ. Den lär sig av varje iteration, vad som fungerar och vad
som inte gör det. (Autodesk, 2016)

Det här arbetet kommer inte att använda generative design som arbetssätt i syftet att hitta den
optimala lösningen. Begreppet och arbetssättet med generative design är ändå relevant att ta upp och
lyfta fram som en möjlig vidareutveckling av objekten och i framtida arbeten med objekt riktade till
andra områden. Generative design visar på potentialen som objekten har, de olika
konfigureringsmöjligheter som finns. Det som skiljer sig är att designalternativen generas automatiskt
istället för manuellt.

I  mer  komplexa  miljöer  kan  det  vara  logiskt  att  använda  metoden  för  att  optimera  till  exempel
planlösningar utifrån byggnadsprogram, ekonomi och andra ställda krav. Genom att generera flera
olika alternativ kan det inspirera till att testa och utforska design (Tang & Cui, 2014).

2.6 Industriellt byggande
2.6.1 Historia

Det industriella byggandet har sina rötter i den bostadsbrist som rådde efter andra världskriget. Att
producera bostäder industriellt sågs som en möjlig strategi ute i Europa. I Sverige kom det industriella
byggandet inte igång på allvar förrän miljonprogrammet på 60-talet. En miljon bostäder skulle byggas
under en period på 10 år. För att göra det möjligt behövde det traditionella byggandet rationaliseras
och industriellt byggande främjades. Den ursprungliga betydelsen av industriellt byggande var att flytta
produktionen av byggnadsdelar från byggarbetsplatsen till fabriker. Ett viktigt steg i den utvecklingen
var att standardisera byggnadsdelarna. Byggnader skulle byggas genom montering av
måttsamordnade byggelement. Vinsterna med det industriella byggandet blev minskat behov av
arbetskraft, minskad materialåtgång och kortare byggtider. (Adler, 2005)

2.6.2 Designprocesser
I konstrast till det industriella synsättet med plattformar som utvecklas inom företaget, beskrivs
byggbranschen som en projektorienterad industri. Komplexa enstycksprodukter tillverkas i en
traditionell designprocess engineer-to-order (ETO). Tekniska lösningar som utvecklas inom projekten
har en integrerad produktarkitektur som gör det svårt att återanvända dessa i syfte att förbättra
processen. En omställning baserad på teorier från masskundsanpassning som modify-to-order (MTO),
configure-to-order (CTO) eller select-variant-to-order (STO) skulle göra det möjligt att återanvända
tekniska lösningar mellan olika projekt. Masskundsanpassning är att förbättra flexibiliteten hos
slutprodukten samtidigt som standardiseringen och stordriftsfördelar bevaras hos komponenterna.
(Jensen, 2014)
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Figur 2.2: Olika specifikationsnivåer i designprocessen av produkter utformade genom ETO-
produktionsprocesser (Jensen, 2014).

Enligt Jensen (2014) är dessa teorier inte applicerbara på den speciella kontext som råder inom
byggbranschen. Författaren menar att varje byggprojekt har olika funktionskrav och olika förhållanden
kopplade till det sammanhang som byggnaden utformas för, vilket genererar unika slutprodukter som
inte går att differentiera på liknande sätt som i den fasta industrin. Kunder inom byggbranschen är
även vana med möjligheten att beställa exakt vad kunden vill, oavsett den tekniska lösning som
entreprenören tillhandahåller (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015). Forskning har dock kunnat
visa på att designprocesser baserade på MTO, CTO och STO kan införlivas i ETO processer, men inte
tvärtom (Johnsson, 2013). Användning av teorierna i byggprocessen bör därför utvärderas utifrån ett
designperspektiv, som gör det möjligt att återanvända utvecklade tekniska lösningar, samtidigt som
arbetet sker i en ETO-process (Jensen, 2014).

2.6.3 Modularisering
Modularisering är centralt inom begreppet masskundsanpassning. Modularisering medför ökad
enhetlighet, vilket ger förutsättningar till att fler delar kan vara standardiserade och därmed öka
produktionsvolymerna. Modularisering ger även kortare ledtider i utveckling och produktion,
testbarhet före slutlig montering och möjligheter för stegvis produktutveckling. Dock kan
modularisering också resultera i standardisering av slutprodukten, lägre nivå av innovation och mer
överdimensionerad design. (Ulrich, 1995)

En modulariserad produkt består av standard och variabla moduler, även kallade designmoduler.
Modulerna kombineras genom att de använder ett gemensamt gränssnitt. Genom att standardisera
gränssnittet kan moduler produktutvecklas separat med tryggheten att de alltid passar
produktionssystemet. (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015)
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Figur 2.3: Nedbrytning av en produktfamilj i utbytbara moduler (Jensen, 2014).

Modularisering inom byggbranschen har funnits länge genom olika byggsystem. I ett öppet
byggsystem kombineras delar från andra byggsystem (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015). I ett
öppet byggsystem finns flera tillverkare och elementen finns tillgängliga på en öppen marknad
tillsammans med metoder för att dimensionera dem, montageanvisningar med mera (ibid).
Traditionell A-projekteringen baseras ofta på öppna byggsystem där produkternas egenskaper och
monteringsanvisningar finns åtkomliga.

Figur 2.4: Effekten av designmoduler i en stegvis utveckling av variantmoduler i en
plattformsarkitektur (Jensen, 2014).

P. Jensen (2014) har i sin doktorsavhandling beskrivit hur arbetet med modularisering kan stärkas
genom användning av designmoduler. Designmoduler är ett mellanting mellan fördefinierade
komponenter och unika komponenter som utvecklats för projektet. En designmodul har samma
gränssnitt som den kategori den tillhör, men är unik utformad för det aktuella projektet. Den tillhör
part-of-strukturen i PVM:en (se avsnitt 2.6.5 Konfigurering) fram tills den instansieras i projektet.
Designmodulen övergår då till kind-of-strukturen. (Jensen, 2014)
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2.6.4 Plattformar
Plattformar kan definieras på två sätt, ett fysiskt synsätt som koncentrerar sig på själva produkten och
ett helhetssynsätt som omfattar de tillgångar som krävs för att utforma, anpassa och producera
slutprodukten för en kund. Tillgångar kan inkludera såväl komponenter, kunskap och processer som
personer och relationer. (Jiao, Simpson, & Siddique, 2007)

Inom plattformarna bör exempelvis tekniska lösningar, komponenter, processer och
marknadskännedom återanvändas för att skapa nya produktfamiljer. Ännu enklare sammanfattat;
återanvändandet av moduler kan reducera kostnaden för utveckling av nya produktfamiljer (Meyer &
Lehnerd, 1997). Bilden nedan (Figur 2.5) visar hur en ny produktfamilj framställs genom nyutvecklade
moduler baserade på existerande moduler inom plattformen.

Figur 2.5: Skapandet av en ny produktfamilj utifrån sju nya moduler och de 13 befintliga modulerna
som visas i Figur 2.3 (Jensen, 2014).

Enligt den modell (Figur 2.6) som utvecklats av Jiao, Simpson och Siddique (2007) kan utvecklingen av
produktfamiljer beskrivas som en process med olika beslutspunkter kopplade till produktframtagning.
Med en helhetssyn över processen kan fem olika områden eller domäner identifieras; kund, funktion,
fysisk, process och logistik. Kunddomänen karaktäriseras av en uppsättning kundbehov (CNs) som
representerar en del av marknaden som efterfrågar en viss typ av produktfamiljer. Kundbehoven (CNs)
omsätts först till funktionella krav (FRs) i funktionsdomänen ”där designers tar hänsyn till tekniska
problem och utvecklar dessa krav baserade på tillgängliga produktionsteknologier”.
Utformningsrelaterade lösningar av produktfamiljerna genereras i den fysiska domänen genom att
överföra FRs till designparameterar (DPs). Omsättningen av FRs till DPs grundar sig på och utnyttjar
den kunskap som finns i produktplattformen. Det steget berör beslut om produktfamiljens utformning
och konfiguration. (Jiao, Simpson, & Siddique, 2007)

House of Quality är en metod för att översätta funktionskrav till designparametrar. Metoden bygger
på att skapa kopplingar mellan krav och parametrar genom en relationsmatris (se bilaga 2).
Sambanden kan på det viset åskådliggöras och även graderas utifrån hur viktiga de är. Resultatet från
matrisen blir en lista på hur viktiga parametrarna är för produkten och hur de kan prioriteras. Det är
även möjligt att visa hur designparametrar påverkar varandra och se hur den egna produkten står sig
mot konkurrerande produkter. (Akao, 1992)
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Figur 2.6: En helhetssyn över en produktfamiljs utformning och utveckling (Jiao, Simpson, & Siddique,
2007).

Det här arbetet kommer inte att beröra de två sista domänerna, utan fokus kommer att ligga på att
omvandla behov till funktionskrav och sedan till designparametrar.

2.6.5 Konfigurering
Inom industriellt byggande inkluderar produktkonfigurering både byggsystemets digitala strukturering
och metoden att presentera huset i olika vyer för aktörer involverade i byggprocessen (Lidelöw, Stehn,
Lessing, & Engström, 2015).

Arkitekter som arbetar mot industriella byggare måste väga byggnadens funktionalitet (gestaltning,
planlösning, yttre och inre ytskikt med mera) mot byggsystemets (fabriks- och byggplatsproduktion)
begränsningar. Ett sätt att arbeta med dessa olika krav och begränsningar är att använda sig av
konfigureringsverktyg som hanterar dessa. (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015)

Modulära produktfamiljer anpassas normalt genom en konfigurator i form av ett mjukvaruverktyg. Att
konfigurera en produkt kan definieras som att sätta samman en produkt utifrån väldefinierade
byggelement (moduler) enligt en uppsättning fördefinierade regler och begränsningar. (Hvam,
Mortensen, & Riis, 2008)

I konfigureringen måste det finnas en hierarki mellan modulerna. Genom att göra vissa val påverkas
valmöjligheterna hos moduler längre ner i hierarkin.  Vissa begränsningar måste appliceras när olika
modulkombinationer väljs (Jensen, 2014). Jensen tar upp exemplet som visas i Figur 2.5, när
produktfamilj B väljs så försvinner möjligheten att till exempel välja takmodul R3. Regler och
begränsningar hos en produktplattform måste underhållas och uppdateras när nya versioner släpps
(ibid.).
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Figur 2.7: Product variant master (Hvam, Mortensen, & Riis, 2008).

En PVM (Product Variant Master) är ett sätt att visualisera hierarkin. Den består av två delar; part-of
och kind-of. Den första delen, part-of, visar de moduler eller delar som finns i hela produktfamiljen. Vi
kan använda en bil som exempel, en bil består av chassi, motor, bromsar etcetera. Varje modul/del av
produktutbudet är märkt med en cirkel. Det är även möjligt specificera antalet enheter i produkten,
till exempel 1 motor och 4 hjul i varje bil. Varje modul/del är uppbyggd med olika attribut som beskriver
dess egenskaper. (Hvam, Mortensen, & Riis, 2008)

Den andra delen av PVM:en, kind-of, beskriver hur en del kan finnas i flera varianter. En motor som
exempel kan erbjudas som bensin- eller dieselalternativ. Detta visas i PVM:en som en generisk struktur,
där den generiska delen i exemplet definieras som motor och den specifika delen som bensin- eller
dieselmotor. (Hvam, Mortensen, & Riis, 2008)

De enskilda delarna är också beskrivna med attribut, likt part-of.  I  PVM:en  är  även  de  viktigaste
kopplingarna mellan modulerna/delarna visade och beskrivna, till exempel regler för vilka
moduler/delar som får kombineras. Detta illustreras genom att dra en linje mellan de två
modulerna/delarna och beskrivs genom att skriva in de regler som gäller. (Hvam, Mortensen, & Riis,
2008)

Figur 2.8: Strukturen hos en PVM (Hvam, Mortensen, & Riis, 2008).
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Den industriella filosofin är tänkt att ligga som grund för arbetet med de parametriserade objekteten.
Parametriseringen tillsammans med en konfigurator kan hjälpa till med omställningen från ETO till
MTO, CTO eller STO. Genom modularisering inom projekteringen kan projekteringstiden förkortas, i
vilken utsträckning modularisering ska implementeras bör noga utvärderas för att inte riskera lägre
flexibilitet på slutprodukten eller dåligt anpassad design. Viktigt är även att objekten ska behandlas
som industriella plattformar och utveckling av nya objekt drar nytta av den kompetens som finns. De
ska underhållas och utvecklas genom erfarenhetsåterföring (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström,
2015).

2.7 Svensk standard
En viktig förutsättning för industriellt byggande är standardiserade byggnadsdelar. Standardisering
innebär att minska antalet varianter av en produkt eller aktivitet, med målsättningen att optimera
tekniska och ekonomiska egenskaper (Lidelöw, Stehn, Lessing, & Engström, 2015). I Sverige leds
standardiseringen genom Swedish Standards Institute, SIS. SIS har bland annat arbetat fram de
tillgänglighetsmått som styr stora delar av det arkitektoniska arbetet med planlösningar.

I Boverkets byggregler (BBR) redovisas allmänna råd som gäller för bostadsbyggande, bland annat hur
funktion- och tillgänglighetskrav kan uppfyllas. Råden hänvisar till svensk standard, SS 94 42 21, som
ger exempel dimensionerande mått i bostäder utifrån antal personer (Boverket, 2016). I standarden
finns exempel på hygienrum som uppfyller kravställningen på både tillgänglighet och
bostadsutformning (SIS, 2006). Om rummen utformas på andra sätt ska du kunna visa att du ändå
uppfyller kraven i föreskriften (Boverket, 2016).

2.8 Program för Teknisk Standard
Program för Teknisk Standard (PTS) utvecklades initialt av Regionfastigheter i Region Jönköpings län.
Arbetet påbörjades redan 1974, delvis med Värnamo Sjukhus i grunden. PTS ägs idag av 15 olika
landsting och regioner. Tillsammans utvecklar och förvaltar de PTS. (PTS, 2016)

PTS hjälper till att skapa kvalitetssäkrade och ändamålsenliga lokaler för hälso- och sjukvården. Det är
ett webbaserat system som används som stöd i byggprocessen, från byggnadsprogram till förvaltning.
Här samlas ”tekniska texter, riktlinjer hållbarhetskrav, typrum och funktionskrav”. De förbättras
kontinuerligt genom erfarenhetsåterföring och forskning. (PTS, 2016)

Typrum är precis som det låter en viss typ av rum. PTS arbetar med att standardisera dessa rum, till
exempel mottagningar, vårdrum, operationssalar och WC/RWC. De kan idag tillhandahålla
typrumsbeskrivningar, som beskriver inredning/utrustning, ytskikt och funktionskrav, till ett stort antal
typrum. De arbetar även med att ta fram typrumsritningar, gemensamt för de olika landstingen.
Arbetet är inte färdigt inom det området. PTS kan i väntan på det arbetet erbjuda typrumsritningar
från landsting som arbetat fram egna ritningar, till exempel Jönköping, Halland och Kronoberg. (PTS,
2016)

2.9 Autodesk Revit
Revit är ett BIM-programvara utvecklat av Autodesk som riktar sig till arkitekter, konstruktörer, VVS-
ingenjörer med flera. Programmet tillåter användare att utforma (väggar, tak, golv etcetera) byggnader
och strukturer i 3D. Byggnaden kan sedan visualiseras och presenteras genom bilder eller ritningar.
Namnet kommer från ”revise instantly” och handlar om att hantera förändring (Demchak,
Dzambazova, & Krygiel, 2008).

Med  Revit  är  arbetet  modellorienterat,  all  information  och  utformning  i  ett  projekt  kopplas  till  en
modell som sedan ligger till grund för handlingar, mängdförteckningar, visualiseringar med mera. Vyer
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skräddarsys till att presentera olika saker ur modellen, de kan variera genom att visa olika plan, skala,
innehåll, detaljeringsgrad, orientering mer mera. (Demchak, Dzambazova, & Krygiel, 2008)

Parametrisering är centralt inom Revit. Parametriseringen av objekt gör att de kan ändra storlek,
material och grafisk presentation men ändå vara samma objekt i grunden. Det är exempelvis möjligt
att skapa en dörr som ett parametriserat objekt och utifrån det objektet definiera olika dörrtyper,
beroende på önskade egenskaper. I programmet kallas objekten för familjer och de olika varianterna,
skapta ur familjen, kallas typer. Parametriseringen i Revit gör även att det finns samband mellan objekt.
Väggar, som exempel, kan fästas mot tak. När taket ändrar form eller storlek, följer väggarna med.
Komponenter har också en plantillhörighet, något som gör att de hela tiden följer med planet om det
ändrar höjd. Parametrar kan definieras inom familjerna, till exempel genom att ansätta ett mått som
en parameter. (Demchak, Dzambazova, & Krygiel, 2008)

Parametrar i Revit används för att dels definiera och modifiera element och dels för att kommunicera
modellinformation till taggar och listor. Parametrar kan bestå av bland annat textuell information,
numeriska värden eller värden från ekvationer och delas in fyra olika kategorier från och med en senare
version av Revit 2016; instance, type, global och project. Instance parameters är parametrar
definierade i objekt, de kan variera individuellt helt oberoende av typ. Type parameters återfinns även
de i objekt med skillnaden att de är kopplade till familjtyp. Ändring av en type parameter medför att
alla objekt tillhörande den familjetypen får ändrade egenskaper. Global parameters är parametrar som
definieras i projektmiljön. De kan användas för att styra instance parameters. Project parameters är
behållare för information som kan appliceras till objekt av olika kategorier. De är projektspecifika och
kan användas till exempelvis listor. (Autodesk, 2016)

I Revit finns det två kategorier som delar in alla element; model och annotation.  I  kategorin model
inkluderas alla fysiska objekt. Alla 3D-objekt och de 2D-objekt som kräver 3D-presentation tillhör den
här kategorin. I kategorin annotation samlas anteckningar, symboler, text och annan 2D information
som läggs till i någon vy. Alla element i den kategorin är vyspecifika, de syns endast i den vy de läggs
till i. (Demchak, Dzambazova, & Krygiel, 2008)

2.10 Dynamo
Dynamo är ett program för visuell programmering med öppen källkod som grundades av Matt Jezyk
och Dynamo Development hos Autodesk. Det är en plattform för datoriserad design, ett verktyg för
att hjälpa designers att skapa regler för ett designinriktat arbetsflöde. Dynamo utför beräkningar och
operationer som definieras av programmeringen. (Dynamo, 2016)

Dynamo är vad du gör det till. Det gå att använda separat eller tillsammans med Autodesk-produkter,
som exempelvis Revit. Kopplingen till Revit är en av de stora styrkorna hos Dynamo, information som
finns i ett projekt i Revit kan på ett enkelt sätt inhämtas till Dynamo och tvärtom. Programmet bygger
till stor del på användarna och det forum som finns. Människor kan bidra genom att lägga upp egna
arbeten eller diskutera Dynamo. (Dynamo Primer, 2016)

2.10.1 Visuell programmering
Utformning innebär ofta att inrätta visuella, systematiska eller geometriska relationer mellan delar av
en design. Många gånger utvecklas dessa relationer genom arbetsflöden som kan beskrivas med regler.
Arbetet sker genom algoritmer, utan att designerna kanske är medvetna om det, som definierar stegen
i designprocessen. Algoritmerna kan redovisas grafiskt (Figur 2.9) eller textuellt (Figur 2.10). Vi kan ta
att vika ett pappersflygplan som exempel, processen kan stegvis beskrivas genom antingen
beskrivande text eller genom grafiska instruktioner. Vilken beskrivning som används spelar inte någon
roll, resultatet blir samma pappersflygplan. Genom att beskriva metoden i ett format som en dator kan
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förstå, säger vi att vi programmerar. Vilken beskrivning som vi människor tycker är enklast att följa är
högst individuellt, men för designers som inte är bekanta med programmering genom kod kan visuell
programmering vara lättare att ta till sig. (Dynamo Primer, 2016)

Figur 2.9: Visuell programmering (Dynamo Primer, 2016).

Visuell programmering innebär att koppla samman noder. Noderna innehåller kod som genom input
genererar output, de kan också definiera parametrar som går att justera. Flödet följer kopplingarna
från vänster till höger. (Dynamo Primer, 2016)

Figur 2.10: Textuell programmering (Dynamo Primer, 2016).

Visuell programmering sänker ingångströskeln till programmering och det visuella upplägget kan
attrahera designers. Dynamo använder sig av visuell programmering, men det är också möjligt att
använda textprogrammering. (Dynamo Primer, 2016)
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3. Metod

Arbetets metodik beskrivs i det här kapitlet. Först beskrivs metoden som använts överskådligt med
begrepp från Olsson och Sörensen (2011). Sedan beskrivs hur modellen för produktutveckling (Jiao,
Simpson, & Siddique, 2007) använts som arbetsgång i arbetet. Modellen beskrivs närmare i kapitel
2, Teoretiskt ramverk. Metodiken från Olsson och Sörensen (2011) inarbetades i produkt-
utvecklingsmodellen för att kombinera produktutveckling med en vetenskaplig metodik.

Syftet med arbetet är att utforma en typ av produkt riktad mot en specifik kontext som lever upp till
vissa kriterier, resultatet behövde vara generaliserbart och testbart. Produkten representerade en
modell som ska kunna användas på andra områden. Arbetet har därför bedrivits genom en
kombination av kvalitativ och kvantitativ metodik. Med en kvalitativ metodik är det möjligt att nå mer
specifika resultat genom att ”gå på djupet” (Olsson & Sörensen, 2011). Författarna beskriver den
kvalitativa metodiken som subjektiv, flexibel och kontextspecifik där tankar och idéer får växa fram
med tiden. Frågeställningarna är ofta ostrukturerade och det rör sig vanligtvis om ”ett stort antal
variabler på ett litet antal individer” (ibid.). Fallstudier har använts för att identifiera unika egenskaper
och karaktärsdrag hos komponenterna som differentierar de olika fallen. Varje fall har studerats med
utgångpunkt från ett antal frågor. Frågeställningen har sedan fördjupats eller anpassats under studiens
gång för att kunna studera vissa fall närmare och även för att undvika ett överflöd av information.
Överflöd av information är vanligt förekommande i kvalitativa studier och kan hindra forskaren från
att nå ett bra resultat (Miles, 1979).

I konstrast till kvalitativ metodik finns kvantitativ metodik. I kvantitativ metodik är arbetssättet
strukturerat och resultatet generaliserbart. Kvantitativ insamlingsmetodik bygger till stor del på
”standardisering, strukturerade instrument, uppgifter om kvantitet, informationsinsamling och analys
separerade, slumpmässiga/representativa urval, generalisering och deduktiv statistisk analys”.
Enkätundersökningar med frågeformulär är en kvantitativ insamlingsmetod som bygger på att hitta
mönster i den lilla bilden som kan förklara den stora bilden. (Olsson & Sörensen, 2011)

De olika fallstudierna ställdes mot varandra genom ett slags frågeformulär uppbyggt av faktorer.
Faktorerna formulerades genom att analysera fallen och identifiera egenskaper som kunde likställas.
Frågeformuläret visade vilka egenskaper som varierade, vilka som kunde standardiseras och vilka som
endast förekom i specialfall.

En litteraturstudie genomfördes i inledningen av arbetet för att inhämta den kunskap kring
projektering, designprocesser, modularisering och konfigurering som underbygger arbetet. Teorin är
dels fokuserad till arbetet i byggbranschen idag, främst riktad mot projekteringsskedet, och dels riktad
mot tillverkningsindustrin. Produktutveckling, konfigurering och modularisering är några av de
begrepp som studerats. Resultatet av litteraturstudien presenteras i sin helhet i avsnitt 2 Teoretiskt
ramverk.

Litteraturstudien genomfördes systematiskt genom att först kartlägga området och utifrån detta
valdes sökord (Luleå tekniska universitet, 2016). Sökorden användes i bibliotekets databaser för
litteratur (LIBRIS) och artiklar och även som diskussionsunderlag med handledare. Litteraturen kom
främst från olika forskningsartiklar och böcker. Patrik Jensens doktorsavhandling Configuration of
Platform Architectures in Constrution (2014) har varit till stor hjälp i arbetet med att hitta teorier och
forskning kring hur konfigurering kan användas i byggbranschen. I avhandlingen inriktar Jensen sig mot
K-sidan (konstruktion), målet är att teorin även ska vara applicerbar på A-sidan (arkitektur).
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3.1 Identifiering behov/kravställning
Den inledande fasen i arbetet utgick från det första stadiet i den modell som utvecklades av Jiao,
Simpson och Siddique (2007). Här identifierades kundens, som i det här fallet motsvaras av Sweco
Architects, behov och krav. Behoven och kravställningen bestämde de mål som objekten skulle
uppfylla.

”Fallstudier är den gemensamma benämningen på de metoder som används för
att ingående studera ett fall, en person, en grupp eller social enhet.”

(Olsson & Sörensen, 2011)

Identifieringen genomfördes genom fallstudier av handlingar från referensprojekt. Första steget var
att hitta referensprojekt som gav en rättvis bild av Swecos verksamhet inom området vård i allmänhet
och sjukhus i synnerhet. Kriterier sattes upp för att avgränsa sökningen.

· Projekt genomförda inom de närmsta 5 åren – för att objekten ska utformas enligt aktuella
krav och behov.

· Projekt genomförda av olika kontor – för att få en bild av hur utformningen kan variera mellan
olika kontor.

· Projekt genomförda åt olika landsting – för att öka flexibiliteten hos det framtida objektet.
· Projekt genomförda i olika avdelningar – för att kunna se hur behov och krav skiljer sig mellan

dessa.
· Projekt genomförda som nyproduktion av den avgränsade kontexten – för att inte begränsas

av befintliga element som möjligtvis inte stämmer överens med modern projektering.

Med referensprojekten kända initierades fallstudierna. Objekten undersöktes med syftet att urskilja
vissa egenskaper.

· Innehåll – Vilka komponenter ingår? Hur presenteras komponenterna?
· Geometriska begränsningar – Rummets invändiga utformning och storlek
· Komponentplaceringar – Var placeras komponenterna? Hur ser den hierarkiska ordningen ut

mellan komponenterna?
· Ytskikt – Hur presenteras ytskikten grafiskt?
· Komponentinformation – Hur används komponenterna i en BIM-miljö?
· Detaljeringsgrad – Vilken grafisk detaljeringsgrad finns hos komponenterna och ytskikten?
· Kravställning – Vilka krav har objekten behövt leva upp till?

3.2 Omvandling till funktionskrav
I det här momentet sammanställdes resultatet från fallstudierna till tekniska funktionskrav. Vad ska
objekten klara av att uppfylla? Sammanställningen genomfördes, som nämns ovan, med ett slags
frågeformulär (se bilaga 1) som tydliggjorde vilka egenskaper som varierade och vilka som var statiska.
Objekten jämfördes med varandra och även mot det teoretiska ramverket. Resultatet blev
funktionskrav i form av variabla komponenter, standardiserade komponenter och
specialkomponenter. Variabla i den meningen att de varierade i typ, placering eller mängd.

I likhet med modellen av Jiao, Simpson och Siddique (2007), vägdes funktionskraven mot tillgänglig
produktionsteknik. I det här arbetet bestod produktionstekniken av de objekt eller familjer som finns
inom Sweco Architects. Familjerna anses vara komponenterna i utvecklingen av modulerna och
plattformarna.
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Funktionskraven vägdes även mot andra externa krav (exempelvis lagstiftning och föreskrifter) för att
kvalitetssäkra objekten. Vägningen genomfördes som fallstudier likt beskrivningen ovan.

Västerbottens läns landsting har utarbetade typrumsbeskrivningar med tillhörande typrumsritningar
som definierar vilken utrustning som ingår och var denna ska placeras (Västerbottens läns landsting,
2016). Svensk standard (SIS, 2006) anger tillgänglighetskrav som bör uppfyllas. Det här arbetet
grundade sig på standarden SS 91 42 21:2006 och de rekommenderade mått som anges där.

Flera landsting använder PTS (Program för Teknisk Standard) som är ett system för att uppnå rätt
kvalitet i programarbete, projektering, byggande och förvaltning (PTS, 2016). PTS tillhandahåller
lösningar form av bland annat typrumsritningar. I det här arbetet användes typrumsritningar från
Region Halland, Region Jönköping och Region Kronoberg som underlag.

3.3 Omvandling till designparametrar
Omvandlingen till designparametrar syftar till att översätta funktionskraven till en konfiguratormiljö.
Funktionskraven bygger tekniska krav som grundar sig på storheter. Avstånd och storlek bygger till
exempel på längdenhet medan synlighet är en kvalitativ egenskap och är därför enhetslös, kan
antingen vara på eller av. Kartläggningen och kopplingen mellan funktionskrav och tekniska krav
genomfördes med en metod kallad QFD (Quality Function Deployment) och verktyget House of Quality
(Akao, 1992). Funktionskraven listades med namn på ena axeln och de tekniska kraven på andra axeln
med enhet, sedan åskådliggjordes sambanden mellan dessa. Metoden är i sin helhet betydlig mer
avancerad och utvecklad med flertalet följande steg. Metoden avgränsades, utefter avsikten, till att
enbart att kartlägga sambanden mellan funktionskrav och tekniska krav.

För att sammanfatta och kombinera funktionskravens mätetal med de tekniska kravens storhet
konstruerades en PVM (Product Variant Master). PVM:en tydliggör och konkretiserar komponenterna,
modulerna, varianterna och deras egenskaper. Där egenskaperna hämtades från funktionskraven.
Komponenter tydligt beroende av varandra grupperades till moduler.

PVM:en kompletterades med information om var komponenterna har sin utgångspunkt.
Utgångspunkten är den punkt som måttsättningen är kopplad till. För att på ett rationellt sätt kunna
bygga upp objekten som familjer i Revit behöver de punkterna vara kända. Det är även adekvat att
punkterna är bestämda för hantering av ändringar, om inte den familj som ska ersätta har samma
insättningspunkt kommer den att få fel position vid placering. Insättningspunkt är den punkt som
motsvarar origo i familjen, vid placering räknar Revit all differens mellan våningsplanet och familjen
som avståndet mellan våningsplanet och origo hos familjen.

3.4 Uppbyggnad av parametriserade objekt
Uppbyggnaden av de parametriserade objekten gjordes i programvaran Revit med familjer från Swecos
egna bibliotek. Objekten byggdes upp med tydlig hierarki. Typrumsfamiljerna konstruerades som
familjer med Swecos familjer inlagda som underliggande familjer. De underliggande familjerna
anpassades i position genom måttsättning där måttsättningen styrs av parametrar. I de fall som
familjerna behövde ändra storlek, kopplades parametrar till att styra parametrar i den underliggande
familjen.

Familjerna avgränsades till att endast innehålla utrustning och grafik. Utrustning i form av familjer och
grafik i form av linjer och ytor. Grafiken bygger på objekt av kategorin annotation vilket innebär att det
inte finns någon information lagrad i objekten, utan användningen är strikt grafisk. Utrustningen tillhör
kategorin model vilket betyder att de kan användas som BIM-objekt.
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3.4.1 Programmering av konfigurator
Konfigurering av familjerna sker först och främst i Revit där parametrarna finns tillgängliga. I ett försök
att kombinera fördelarna i Dynamo med en intuitiv och familjär miljö för Swecos anställda, utvecklades
en konfigurator i Excel. I Excel är det möjligt att styra parametrar i Revit genom Dynamo. Excel har en
bred funktionalitet när det kommer till att hantera text och värden. Tillvägagångssättet var att förena
denna funktionalitet med grafiska element för att göra det enklare att förstå vilka parametrar som styr
vad och vilka effekterna blir.

3.5 Utveckling av arbetsmetod med parametriserade Bim-objekt
Rumsobjekten bygger på att komponenter samlats till ett enda objekt eller familj där
parameterstyrning råder. Hanteringen av rumsobjekten blir därför något annorlunda jämfört med
traditionell objekthantering, där vare objekt är fristående. Det krävs därför en del av de personer som
ska arbeta med metoden. På grund av detta framställdes en beskrivning av hur författaren avser att
rumsobjekten ska hanteras. För att både underlätta och motivera till att övergå till projektering
grundad på rumsobjekt. Fokus på beskrivningen lades på den tekniska användningen och eventuella
tekniska tillkortakommanden med metoden och rumsobjekten.

Arbetsmetoden, eller snarare beskrivningen av den, är ett resultat av empiriska studier där
rumsobjekten applicerades på ett fall. I fallet genomarbetades projekteringsprocessens olika skeden
för att upptäcka styrkor och svagheter. Fallen observerades ostrukturerat i syfte att inhämta så mycket
information som möjligt. Vid observationer är det viktigt att klargöra vad som ska observeras, hur
observationerna ska registreras och hur observatören ska förhålla sig vid observationstillfället (Olsson
& Sörensen, 2011).

3.6 Utveckling av verktyg som stöttar arbetsmetod
Idén som legat som grund för arbetet är att öka automationen i modelleringen i projekteringsskedet.
De parametriserade objekten kan bara bidra med att samla komponenter och möjliggöra parametrisk
styrning. För att verkligen få ut den fulla potentialen krävs en del verktyg som använder den
parametriska styrningen i syfte att automatisera arbetet.

Verktygen utvecklades i Dynamo som är ett verktyg för att hantera information och geometrier i Revit.
Beskrivningen av arbetsmetoden kunde visa på vissa moment som inte kunde utföras i Revit ensamt.
Dessa moment fick därför definiera syftet och målen med verktygen, vad de skulle behöva uppnå. Med
målen kända kunde verktygen programmeras med ett ”top-down” tillvägagångssätt. Det
tillvägagångssättet bygger på att först skaffa sig en överblick över vad det är som ska programmeras
och sedan dela in det i mindre delar (Oppenheimer, 2011).

Den stora nackdelen med Dynamo är att få är bevandrade i programvaran. Stort fokus lades därför på
att göra hanteringen av verktygen så lätthanterliga som möjligt. Användare ska kunna öppna verktygen
och genom minimalt med kunskap om vare sig Dynamo eller visuell programmering kunna utföra
önskade åtgärder. Det ska även finnas en röd tråd mellan de olika verktygen. Om användare förstår
hur ett verktyg ska användas kan användaren också använda de resterande.

3.7 Analys och utvärdering
Analysen har baserats på en kombination av kvantitativ och kvalitativ data. Kvantitativ data har använts
för att utvärdera anpassningsmöjligheterna som rumsobjekten kan uppnå. Kvantitativ data är data som
inhämtats genom strukturerade frågeställningar som formulerats i förväg (Olsson & Sörensen, 2011),
ofta genom att inhämta data för att kunna dra statistiska samband. Den typen av data är användbar
för att testa hypoteser genom att antingen verifiera eller förkasta dessa.



Industriellt inspirerad A-projektering med parametriserade rumsobjekt

20

Kvalitativ data har använts för att studera hur användarvänlig hanteringen är av rumsobjekten.
Målsättningen är att identifiera styrkor och svagheter i användningen och hanteringen av rumsobjekt
i en testmiljö. Samla in åsikter och perspektiv från användare som kan hjälpa till att förbättra
användarupplevelsen. Genom kvalitativ data kan tankar stegvis fördjupas och en teorier kan utvecklas
(Olsson & Sörensen, 2011).

3.7.1 Flexibilitet
Flexibiliteten eller konfigurationsmöjligheterna hos rumsobjekten utvärderades genom en
hypotesprövning (Olsson & Sörensen, 2011). En hypotesprövning utgår från en formulerad hypotes
som sedan verifieras eller förkastas genom olika prov. I den här utvärderingen har hypotesen
formulerats till att rumsobjekt kan konfigureras till att motsvara layouten hos rum av typen WC eller
RWC utformat i Sweco Architects regi.  De  olika  prov  som  hypotesen  prövades  mot  bestod  av
referensobjekten i fallstudierna. För att uppfylla hypotesen behöver rumsobjekten kunna konfigureras
till att efterlikna utformningarna på rummen i referensobjekten. I proven räknades det totala antalet
komponenter. Dessa komponenter jämfördes sedan mot de komponenter i rumsobjekten som klarade
av att placeras på rätt plats och i rätt storlek. Sedan beräknades procentuellt hur stor andel
komponenter i rumsobjekten som inte kunde konfigureras till att efterlikna referensobjekten.
Medelvärdet från alla proven användes sedan för att verifiera eller förkasta hypotesen.

De prov som redovisade en procentsats på under 100 procent indikerade begränsningarna i
rumsobjekten, det vill säga de layouter som inte är konfigurerbara genom de rumsobjekt som
utvecklats i arbetet eller rumsobjekt baserade på den grund som använts i den här studien.

3.7.2 Användarvänlighet

”… användaren kan göra det han eller hon vill göra på det sätt han eller hon
förväntar sig att göra det, utan hinder, tvekan eller frågor.”

 (Rubin & Chisnell, 2008)

Användarvänligheten utvärderas genom ett användbarhetstest. Att vara användbar definieras av
Rubin och Chisnell (2008) genom begreppen användbarhet, effektivitet, ändamålsenlighet, lärbarhet,
tillfredställelse och tillgänglighet. Användbarhet avser i vilken utsträckning användare kan uppnå sina
mål och är en bedömning av hur villiga användare är att använda produkten. I begreppet effektivitet
inryms hur snabbt användarens mål kan åstadkommas, noggrannhet och fullständighet i förhållande
till resursåtgång. Med ändamålsenlighet menas hur användningen sker på ett, enligt användaren,
förväntat sätt och hur enkelt det är för användaren att göra det denne vill. Lärbarhet syftar till
användarens möjlighet att använda produkten till en viss nivå. Tillfredställelse avser användarens
uppfattningar, känslor och åsikter. Tillgänglighet refererar till hur användarvänlig produkten är för
användare med funktionshinder. Inom tidsrymden för det här arbetet har begreppen avgränsats till
användbarhet, ändamålsenlighet och tillfredställelse.

Proceduren för användbarhetstestet genomfördes i följande steg (Rubin & Chisnell, 2008):

1. Utveckling av testplan
2. Utveckling av testmiljö
3. Val av deltagare
4. Förberedelse av testmaterial
5. Genomförande av test
6. Analys av data
7. Slutsatser och rekommendationer
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Under och efter utvärderingen fördes en dialog med deltagarna kring de svårigheter som uppstod.
Dialogen utgick från samma grund genom alla tester, men beroende på vilka problem och
frågeställningar som framkom så anpassades dialogen till att behandla dessa. Genom att vara flexibel
och utvärdera sina resultat under studien kan studien anpassas till att undvika ”data overload” (Miles,
1979). Data overload handlar om att forskaren får mer information är vad som är hanterbart, vilket
gör det svårt för forskaren att skapa sig en förståelse för ett problem (ibid.).

3.8 Studiens trovärdighet
Ofta nämns begrepp som reliabilitet och validitet i samband med trovärdighet. Reliabilitet kan
definieras som tillförlitligheten hos mätningarna och validitet som att rätt sak faktiskt mäts (Olsson &
Sörensen, 2011). Sweco Architects arbetar varje år med hundratals projekt, varav flera är
vårdrelaterade. Andelen projekt som skiljer sig mot referensobjekten i fallstudien kan därför vara stor.
Genom att blanda in föreskrifter i fallstudierna, studeras även riktlinjerna som råder inom vissa projekt.
Mätnoggrannheten bör anses som hög eftersom flera handlingar varit måttsatta och alla handlingar
har varit i skala.

Fallstudierna har bedrivits på samma sätt genom alla referensobjekten. Tydliga riktlinjer sattes upp i
början för vad som eftersöktes. Endast bygghandlingar har ingått i fallstudierna för att endast studera
det som granskats och godkänts i verksamheten. Enligt Miles (1979) är fallstudier argumenterande till
naturen, något som bör beaktas i processen. Författaren menar att det är viktigt att forskaren tar
hänsyn till motriktat resultat och mothypoteser. Fallstudierna som genomförts har bedrivits genom att
enbart granska mätbara och fysiska egenskaper. Resultatet är därför blivit fritt från personliga
preferenser och vinklingar som kan ha påverkat utkomsten av fallstudierna.

Analysen av rumsobjektens användarvänlighet baseras på kvalitativ data. Kvalitativ data är enligt Miles
(1979) enkel att ifrågasätta eftersom det saknas väldefinierade tillvägagångssätt att analysera
informationen. Författaren utvecklar resonemanget med att analyser av kvantitativ data har tydliga
regler som forskaren kan luta sig mot i sin analys. Analyser av kvalitativ data har därför inte samma
skydd mot självbedrägeri. Hur kan forskaren med säkerhet säga att resultatet är korrekt och inte något
som forskaren inbillat sig? Enligt Miles (1979) kan forskaren återkoppla resultat mot organisationen
för att höja reliabiliteten. Återkopplingen är en möjlighet för personer som känner organisationen eller
ämnet att styrka eller bestrida resultat. Det tillvägagångssättet har använts i den här studien genom
att i utvärderingsfasen ta upp synpunkter med nästkommande deltagare. Kommentarer eller
synpunkter som visat sig togs upp först i slutet av testen för att inte styra deltagarnas upplevelser i
någon riktning.
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4. Resultat

Resultatet som bygger på metoder för parametrisering av A-objekt har baserats på fallstudier av
referensprojekt i Sweco Architects regi och föreskrifter utgivna av landsting och institut. Resultatet
presenteras som en genomgång av fallstudierna samt hur verktygen utvecklats för att stödja
implementeringen av metodiken i dagens projekteringsprocess. I slutet av kapitlet presenteras den
metodiken som hanterar arbetsgången med parametriserade rumsobjekt i projekteringsskedet.

4.1 Identifiering av behov och funktionskrav
Behovet och kravställningen identifierades genom fallstudier. De empiriska resultat som fallstudierna
kunnat visa presenteras här som en sammanfattning av de olika fallstudierna. Sammanställningen
gjordes av frågeformuläret som återfinns i bilaga 1.

Fallstudierna kunde visa på vissa återkommande komponenter kopplade till specifika rumstyper.
Typrum som RWC skiljde sig mot till exempelvis WC gällande vilken typ av komponenter som ingick,
mängden komponenter och placeringen av dessa. Skillnaderna var även tydliga gällande storleken på
rummen. Tillgänglighetsregleringar styr i stor utsträckning vilka komponenter som används, något som
resulterar i att olika produkter används i olika rumstyperna. Rummen för RWC har en högre
utrustningsnivå än WC, något om skulle få som konsekvens att utrustning skulle kollidera som objekt
om rumsstorleken var i nivå med en mindre WC. Mönstret för de ingående komponenterna i
rumstyperna var genomgående för alla fallen. På grund av det tydliga mönstret blev det logiskt att dela
upp WC och RWC i separata objekt. Som uppdelade objekt reduceras antal komponenter som ingår
och andelen parametrar, vilket får en positiv effekt på filstorleken hos objekten.

Några exempel på utrustning som finns i båda rumstyperna, men som skiljer sig åt i utformning:

· Handfat – 200 mm distans i RWC som underlättar åtkomst för rullstolsburna.
· Väggfäste för tvål eller handdesinfektion – Eftersom handfatet distanseras från väggen I RWC

behöver även behållarna distanseras, något som inte är fallet vid ett standardhandfat.

Vissa  komponenter  återkom  i  alla  rumstyper,  men  dock  som  olika  varianter.  Några  exempel  på
utrustning som förekom som alternativa komponenter men för samma syfte:

· Toalettstol – Vägghängd eller golvmonterad.
· Toalettpappershållare – Standardhållare för vanlig toalettpappersrulle eller stor dispenser för

stora rullar av toalettpapper.
· Tvålkorg – Tvålkorg eller tvålhylla.

Annan utrustning kunde variera med vilken vägg den var placerad. I WC-miljöer förekom till exempel
toalettpappershållare på båda sidor om toalettstolen. Duschens placering kunde variera mellan att
sitta på sidan och rakt fram i typen RWC/D. Krokar var en kategori som kunde skilja stort. I kategorin
fanns flera olika typer (klädkrok, krokbräda och kroklist) och de kunde variera i antal krokar som såväl
placering.

Viss typ av utrustning förekom endast i undantagsfall och bedömdes därför som specialkomponenter.
Specialkomponenter definierades som komponenter som kan modelleras i familjer, men som av
storleksskäl (filstorlek) kan lämnas utanför. Till kategorin specialkomponenter flyttades bland annat
brits och mobil dusch-/toalettstol.
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4.2 Designparametrar
De tekniska kraven som utgör designparametrarna kommer från möjligheten till parametrisering i
Revit. I Revit kan parametrar bestå av bland annat numeriska värden, numeriska värden låsta till
intervall om heltal, text, formler och av/på (Yes/No). De tekniska kraven sattes i den övre raden i House
of Quality, HOQ (se bilaga 2), och de ingående komponenterna sattes i kolumnen till vänster.

Resultatet av HOQ kunde visa på vilken utrustning som skulle parameterstyras på vilket sätt. De
designparametrar som bygger upp familjerna är:

· Fria numeriska parametrar – Används till att styra placering och storlek genom
parameterstyrda mått.

· Intervallstyrda numeriska parametrar – Används till att välja typ och placeringstyp av
komponenter.

· Parametrar styrda av av/på eller sant/falskt (Yes/No) – Används till att styra synlighet av
komponenter.

· Parametrar samlade i listor – Används till att välja familjtyp inom en kategori.

4.3 Product variant master (PVM)
Designparametrarna visualiseras och presenteras med dess värden i olika Product variant masters
kopplat till familjtyp. Värdena presenteras i de tillåtna intervallen, vilket beskriver de olika
konfigurationsmöjligheterna som finns. Intervaller med undre gräns och utan övre gräns, saknar inte
helt övre gräns. Den övre gränsen i dessa fall avgränsas av rummets dimension i den aktuella
riktningen.

Insättningspunkterna hos komponenterna är definierade utifrån måttsättningen i handlingarna som
studerats i fallstudierna. Konfigurationsmöjligheterna beskrivs i en kombination av vänstra och högra
delen. I högra delen redovisas de typer som är möjliga att skapa och de komponenter som finns att
välja mellan.  I vänstra delen klargörs utrustningen och vilka designparametrar som är konfigurerbara.

4.3.1 WC
På nästa sida presenteras en PVM för rums- och familjetypen WC, se Figur 4.1 och Figur 4.2. I PVM:en
är det möjligt att konfigurera objektet till att resultera i typerna WC och WC/D.
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Part-of-structure Kind-of-structure

Tvål

Handdesinfektion

Vägghängd

Golvmonterad

Toalettstolsmodul

WC

Placering, från hörn: [450,…]
Placering, höjd: [800,…,900]

Placering, höjd: [800,…,1500]
Storlek, höjd: [500,…,1200]
Storlek, bredd: [300,…,600]

Behållare: (Tvål, Handdesinfektion)
Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [970,…,980]
Placering, c/c från handfat: [200,…,250]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [1100,…,1500]
Placering, c/c från handfat: [300,…,600]

Typ: (Vägghängd, Golvmonterad)
Placering, höjd: [480,…,550]
Placering, från hörn: [650,…]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [550,…,600]
Placering, c/c från handfat: [300,…,500]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [1200,…,1250]
Placering, c/c från handfat: [225,…,350]

Typ: (Standard, Dispenser)
Position: (Vänster, Höger)
Placering, från bakkant toalettstol: [0,…,500]
Placering, höjd: [700,…,800]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, c/c från toalettstol: [325,…,500]
Placering, höjd: [400,…,700]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, c/c från toalettstol: [300,…,800]
Placering, höjd: [250,…,700]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, c/c från toalettstol: [250,…,650]
Placering, höjd: [130,…,150]

Storlek, bredd: [900,…]
Storlek, höjd: [1150,…]

Storlek, bredd: [700,…,900]
Storlek, höjd: [900,…]

Storlek, bredd: [580,…]
Storlek, höjd: [1100,…]

Handfat

Spegel

Torkrullehållare

Väggfäste för behållare

Papperskorg

Bägarautomat

Konstrastmarkering

Stänkskydd

Toalettstol

Toalettpappershållare

Sanitetspåshållare

Reservpappershållare

Toalettborstställ

Kontrastmarkering

Standard

Dispenser

WC

WC/D

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, fästplatta
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant, toalettsits
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Handfatsmodul

Figur 4.1: Product variant master för typrum WC, del 1.
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4.3.2 RWC
På nästa sida presenteras en PVM för rums- och familjetypen RWC, se Figur 4.3, Figur 4.4 och Figur 4.5.
I  PVM:en  är  det  möjligt  att  konfigurera  objektet  till  att  resultera  i  typerna  RWC,  RWC/D,  RWC/B,
RWC/D/B och RWC/D/S.

Part-of-structure Kind-of-structure

Med duschstång

Utan duschstång

Korg

Hylla

Hylla monterad på duschstång

Övrig utrustning

Duschstång: (Ja, Nej)
Placering: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [800,…,1200]
Placering, från hörn: [600,…,1200]

Placering, höjd: [800,…,1400]
Placering, från hörn: [500,…,750]
Storlek, höjd: [600,…,1150]

Placering, höjd: [2000,…,2200]
Storlek, bredd: [1200,…,1350]
Storlek, djup: [800,…,900]

Typ: (Korg, Hylla, Hylla på duschstång)
Placering, höjd: [800,…,900]
Placering, från hörn: [650,…,1200]

Placering, höjd: [50,…,70]

Placeringshöjden hos duschdraperistången
avgör höjden på duschdraperiet

Duschmodul

Duschblandare

Duschstång

Tvålkorg

Duschdraperistång

Duschdraperi

Klädkrok

Kroklist

Krokbräda

Kakel

Uppvikt matta

Antal krokar: (2, 3, 4, 5)
Placering, höjd: [1000,…,1400]
Placering, från hörn: [0,…]

Placering, höjd: [900,…,1600]
Placering, från hörn: [0,…]

Antal krokar: (1, 2)
Placering, höjd: [900,…,1600]
Placering, från hörn: [0,…]

Placering, från hörn: [0,…]
Storlek fält, bredd: [600,…]
Storlek fält, höjd: [900,…]

2 krok

3 krokar

4 krokar

5 krokar

1 krok

2 krokar

Uppvikt

Ej uppvikt

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Kant mot styrande hörn

Figur 4.2: Product variant master för typrum WC, del 2.
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Part-of-structure Kind-of-structure

Tvål

Handdesinfektion

Vägghängd

Golvmonterad

Dispenser

Standard

Integrerad i armstödet

Väggmonterad

Toalettstolsmodul

RWC

Placering, från hörn: [450,…]
Placering, höjd: [800,…,900]

Placering, höjd: [800,…,1500]
Storlek, höjd: [500,…,1200]
Storlek, bredd: [300,…,600]

Behållare: (Tvål, Handdesinfektion)
Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [920,…,970]
Placering, c/c från handfat: [200,…,250]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [1100,…,1500]
Placering, c/c från handfat: [300,…,600]

Typ: (Vägghängd, Golvmonterad)
Placering, höjd: [480,…,550]
Placering, från hörn: [1100,…]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [550,…,600]
Placering, c/c från handfat: [300,…,500]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [1200,…,1250]
Placering, c/c från handfat: [225,…,350]

Avstånd c/c: [600,…,650]

Typ: (Standard, Dispenser)
Integrerad i armstöd: (Ja, Nej)
Position: (Vänster, Höger)
Placering, c/c från toalettstol: [0,…,550]
Placering, höjd: [800,…,1150]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [800,…,850]
Placering, c/c från handfat: [550,…,1050]
Storlek, bredd: [300,…,400]
Storlek, djup: [150,…,300]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, c/c från toalettstol: [325,…,500]
Placering, höjd: [400,…,700]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, c/c från toalettstol: [300,…,800]
Placering, höjd: [250,…,700]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, c/c från toalettstol: [250,…,650]
Placering, höjd: [130,…,150]

Storlek, bredd: [900,…]
Storlek, höjd: [1150,…]

Storlek, bredd: [700,…,900]
Storlek, höjd: [900,…]

Storlek, bredd: [580,…]
Storlek, höjd: [1100,…]

Handfatsmodul

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, fästplatta
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant, toalettsits
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Handfat

Spegel

Torkrullehållare

Väggfäste för behållare

Papperskorg

Bägarautomat

Hylla

Kontrastmarkering

Stänkskydd

Toalettstol

Toalettarmstöd

Toalettpappershållare

Sanitetspåshållare

Reservpappershållare

Toalettborstställ

Kontrastmarkering

Endast standard finns att få
som integrerad i armstöd

RWC

RWC/D

RWC/B

RWC/D/B

RWC/D/S

Figur 4.3: Product variant master för typrum RWC, del 1.
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Part-of-structure Kind-of-structure

Med duschstång

Utan duschstång

Korg

Hylla

Hylla monterad på duschstång

Med duschstång

Utan duschstång

Korg

Hylla

Hylla monterad på duschstång

Badmodul

Duschstång: (Ja, Nej)
Placering: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [800,…,1200]
Placering, från hörn: [600,…,1200]

Placering, höjd: [800,…,1400]
Placering, från hörn: [500,…,750]
Storlek, höjd: [600,…,1150]

Placering, höjd: [2000,…,2200]
Storlek, bredd: [1200,…,1350]
Storlek, djup: [800,…,900]

Typ: (Korg, Hylla, Hylla på duschstång)
Placering, höjd: [800,…,900]
Placering, från hörn: [650,…,1200]

Placering, höjd: [50,…,70]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, från hörn: [900,…,1200]
Storlek, bredd: [600,…,900]
Storlek, höjd: [1850,…,2150]

Placeringshöjden hos duschdraperistången
avgör höjden på duschdraperiet

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [800,…,900]
Placering, från hörn: [100,…,400]
Storlek, bredd: [350,…,500]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [800,…,900]
Placering, från hörn: [950,…,1000]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [800,…,900]
Placering, från hörn: [400,…,1000]

Position: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [800,…,1000]
Placering, från hörn: [300,…,1150]

Duschstång: (Ja, Nej)
Placering, höjd: [900,…,1200]

Placering, från hörn: [200,…,500]
Placering, höjd: [800,…,1400]
Storlek, höjd: [600,…,1150]

Placering, höjd: [800,…,900]
Placering, från hörn: [100,…,400]
Storlek, bredd: [350,…,500]

Typ: (Korg, Hylla, Hylla på duschstång)
Placering, höjd: [800,…,900]
Placering, från hörn: [650,…,1200]

Storlek, längd: [1400,…,1600]

Duschmodul

Duschblandare

Duschstång

Tvålkorg

Duschdraperistång

Duschdraperi

Duschvägg

Horisontellt handtag

Vertikalt handtag

Vinklat handtag

Klätterhandtag

Badkar

Duschblandare

Duschstång

Tvålkorg

Horisontellt handtag

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Centrum, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Centrum, väggfäste
Insättning, sidled: Centrum

Figur 4.4: Product variant master för typrum RWC, del 2.
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Part-of-structure Kind-of-structure

2 krok

3 krokar

4 krokar

5 krokar

1 krok

2 krokar

3 krokar

Övrig utrustning

Placering, höjd: [130,…,200]
Placering, från hörn: [0,…]
Storlek, bredd: [450,…,600]
Storlek, höjd: [500,…,600]
Storlek, djup: [850,…,1400]

Antal krokar: (2, 3, 4, 5)
Placering, höjd: [1000,…,1400]
Placering, från hörn: [0,…]

Hängning: (Vänster, Höger)
Placering, höjd: [1150,…,1400]
Placering, från hörn: [0,…]
Storlek, bredd: [400,…,600]
Storlek, höjd: [500,…,700]

Placering, höjd: [900,…,1600]
Placering, från hörn: [0,…]

Antal krokar: (1, 2, 3)
Placering, höjd: [900,…,1600]
Placering, från hörn: [0,…]

Placering, höjd: [600,…,1400]
Placering, från hörn: [0,…]
Storlek, bredd: [400,…,600]
Storlek, djup: [250,…,300]

Placering, höjd: [150,…,200]
Placering, kant från spoldesinfektor: [0,…]
Storlek, höjd: [500,…,1400]

Antal hyllplan: (1, 2)
Placering, kant från spoldesinfektor: [0,…]
Placering, höjd: [850,…,1800]
Storlek, bredd: [600,…,1000]
Storlek, djup: [300,…,450]

Placering, höjd: [800,…,1150]
Placering, från hörn: [0,…]
Storlek, bredd: [400,…,600]

Placering, höjd: [800,…,1150]
Placering, från hörn: [0,…]

Placering, höjd: [850,…,1000]
Placering, från hörn: [0,…]
Storlek, bredd: [600,…,750]

Placering, från hörn: [0,…]
Storlek fält, bredd: [600,…]
Storlek fält, höjd: [900,…]

Spoldesinfektion

Spoldesinfektor

Väggskåp

Hyllplan inkl. väggskena

Väggskåp

Klädkrok

Kroklist

Krokbräda

Hylla

Hållare för engångshandskar/-förkläde

Hållare för kräkpåsar

Skötbord

Kakel

Uppvikt matta Uppvikt

Ej uppvikt

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Kant mot styrande hörn

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Kant mot styrande hörn

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Kant mot styrande hörn

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Kant mot styrande hörn

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant
Insättning, sidled: Kant mot styrande hörn

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Centrum

Insättning, höjd: Ovankant, utfällt bord
Insättning, sidled: Kant mot styrande hörn

Insättning, höjd: Nederkant
Insättning, sidled: Kant mot styrande hörn

Figur 4.5: Product variant master för typrum RWC, del 3.
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4.4 Parametriserade BIM-objekt
Parametrisering i Revit är, som beskrivet i avsnitt 2.9, en metodik som inkluderar flera olika typer av
parametrar. De parametrar som är relevanta för uppbyggnad av familjer är framför allt type och
instance. Parametrar går att välja till att antingen vara type eller instance. Vilken typ som används
spelar ingen roll för själva uppbyggnaden, men påverkar användningen och hanteringen av objekten.
Med type-parametrar skapas familjer där alla objekt inom familjen blir knutna till samma egenskaper
eller parametervärden. Med instance-parametrar fås familjer med objekt som är anpassningsbara
inom typen. Den typen av parametrar är även något mer lättillgängliga för användaren eftersom type-
parametrar ligger ett knapptryck bort.

4.4.1 Placering av komponenter

Figur 4.6: Planvy över rumsobjekt RWC.

Rumsobjekten är uppbyggda på en rektangulär bas där origo för familjen och insättningspunkten finns
lokaliserad  i  det  nedre  vänstra  hörnet  i  Figur  4.6.  Objektet  växer  uppåt  och  till  höger  genom
referenslinjer kopplade till parametrar. All utrustning låses till den referenslinje som motsvarar den
vägg som utrustningen monteras på. Resultatet blir att komponenterna följer med rummets
proportioner då referenslinjerna anpassas efter rummets dimensioner. Rumsobjekt behöver
nödvändigtvis inte begränsas till rektangulära former, utan kan anpassas till de rådande förhållandena
i projektet.

Alla ingående komponenter låses i x- eller y-led genom parameterstyrda mått som ett komplement till
referenslinjerna. På det sättet är det möjligt att styra placeringen i plan. Utrustning kan förflyttas längs
väggen enligt det parametriska värdet. Alla parameterstyrda mått har en utgångspunkt. I de
rumsobjekt som utvecklats i det här arbetet har utgångspunkterna bestått av något av rummets fyra
hörn,  men  det  är  fullt  möjligt  att  använda  vilka  punkter  som  helst  i  rummet.  Det  krävs  dock  att
punkterna definieras på ett sådant sätt att ett mått kan ansluta.
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De olika modulerna, i vilka utrustning har grupperats, har ett huvudobjekt som anpassas mot en
utgångspunkt som exempelvis ett hörn. Resterande objekt anpassas till huvudobjektet. På det viset
följer utrustningen med i sin modul. Ändras ett mått i modulen kan du fortfarande vara säker på att
förhållandet inne i modulen inte kommer att ändras även om själva modulen flyttas. Några exempel
på huvudobjekt är handfat och toalettstol.

I de fall som komponenter kan variera med vilken vägg de placeras på, har det lösts genom att skapa
intervallstyrda numeriska parametrar. Varje heltal motsvarar en placeringsmöjlighet. I kombination
med styrande parametrar (se avsnitt 4.4.4 Styrande parametrar) skapades en logik för aktivering och
inaktivering (se avsnitt 4.4.2 Synlighet av utrustning) av utrustning kopplat till placeringen. Väljs en
placeringsmöjlighet aktiveras valda komponenter kopplade till den placeringen och komponenter
kopplade till andra placeringsmöjligheter inaktiveras.

Figur 4.7: Elevationsvy över rumsobjektet RWC.

Varje komponent som utgör inredningen låses, förutom i x- och y-led, även i z-led genom parametrar
som styr placeringshöjden. Placeringshöjder är möjliga att styra genom en parameter (instance
parameter) kallad offset i Revit. Den parametern finns i alla tredimensionella objekt och styr avståndet
mellan origo i familjen och nollnivån för våningsplanet. Att enbart använda offset som verktyg kräver
att antingen familjen är uppbyggd med sitt origo i nivå med våningsplanet eller att script som placerar
objekt kan skriva över det parametervärdet (mer om det i  avsnitt 4.6). Genom en låsning i  höjdled
undviks dessa problem eftersom objektet är oberoende av värdet i offset och alltid anpassas rätt på
grund av låsningen.

I elevationsvyer och tredimensionella vyer visas grafiska element. Grafiska element är uppbyggda av
linjer och fält. De kan inte innehålla information och är där med inga BIM-objekt per definition.
Beroende på projekt och skede i byggprocessen kan de användas för att redovisa layouter. De kan även
fungera som mallar för att rita upp mängbara ytor i projekt. Grafiska element som finns i de objekt
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som utvecklats i arbetet är bland annat kakel, stänkskydd, kontrastmarkering och uppvikt matta. Dessa
objekt är uppbyggda genom att nedre kanten av de grafiska elementen vilar på linjen som
representerar den uppvikta våtrumsmattan (se Figur 4.7 och Figur 4.8). Är den uppvikta mattan
avbockad ändras de grafiska elementen till att istället vila på nollnivån hos våningsplanet.

Figur 4.8: Illustration över inbäddade parametrar.

Parametrar kan bäddas in i geometrier likt Figur 4.8. Genom inbäddade parametrar är det möjligt att
styra storlek på grafiska element. Parametrarna finns i geometrin, men blir endast synliga då geometrin
redigeras. De mått som redovisas med EQ i Figur 4.8 är styrda att alltid visa samma mått. I det här fallet
är måttkedjan låst till handfatets mitt och kontrastfältets högra och vänstra sida. Resultatet blir att
kontrastfältet alltid kommer att växa lika mycket åt vänster som höger med utgångspunkt i handfatet.

4.4.2 Synlighet av utrustning
Vilken utrustning som önskas ingå i vilken familjtyp styrs genom Yes/No-parametrar. Parametrarna
presenteras som kryssrutor, ibockad eller aktiverad ruta representerar ett Yes och tom ruta ett No.
Parametrarna kopplas till synligheten hos komponenterna, aktiverad ruta visar komponenten och tom
ruta gömmer den.  Den här typen av parametrar kan även styra synligheten av detaljer i de ingående
komponenterna/familjerna. Till exempel kan stödben för toalettarmstöd aktiveras och inaktiveras
genom  en  parameter  som  ligger  i  rumsobjektet  men  som  i  sin  tur  styr  underliggande  familjers
parametrar.

I rumsobjekt är det möjligt att placera flera olika varianter av en komponent och sedan låta styrande
parametrar (se avsnitt 4.4.4) i kombination med intervallstyrda numeriska parametrar reglera vilken
typ som visas. Genom den här metoden kan varianter som redovisas i PVM:en finnas inbyggda i
rumsobjekten. En toalettstol av typen vägg kan exempelvis koexistera på samma punkt som en av
typen golv. Vilken som visas regleras sedan genom styrande parametrar.
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Synlighet i en familj innebär inte enbart grafiska egenskaper. Inaktiveras synligheten för en komponent
försvinner den även från eventuella förteckningar eller mängdlistor. Det möjliggör att enbart kunna
redovisa de synliga komponenterna i en inredningsförteckning som exempel.

4.4.3 Ändring av ingående komponent
Rumsobjekten har fått en slags inbyggd ändringshantering genom parametrar som i Revit benämns
<Family Type…>. Dessa parametrar tillåter att komponenter byts ut inom dess kategori. Komponenter
som finns i  projektet samlas i  kategorier och presenteras i  listor. I  rumsobjekten är det till  exempel
möjligt att byta ut en komponent som tillhör kategorin plumbing fixtures till alla andra komponenter i
den kategorin. Exempelvis är det möjligt att byta ut en toalettstol mot en annan typ av toalettstol.

4.4.4 Styrande parametrar
Styrande parametrar som introduceras ovan kan beskrivas som: parametrar som tar hänsyn till andra
parametrar. Det är dessa parametrar som appliceras på komponenterna medan relevanta parametrar
till komponenterna bakas in i den styrande parametern. Själva styrningen utgörs av exempelvis if-
satser i Revit. Genom if-satser kan en parameter kontrolleras mot ett värde och beroende av
utkomsten kan fler parametrar kontrolleras. Uppbyggnaden av if-satser ser ut på följande sätt:

([ 	 ], [ ä 	 	 ], [ ä 	 	 ])

För att ange att något är sant, till exempel för att aktivera en kryssruta, anges ett uttryck som är sant.
Exemplet nedan beskriver hur komponent 1 endast aktiveras om val 1 och 2 har bockats i.

[ 	 å	 	1] = ([ 	1], ([ 	2], 1 < 2,1 > 2), 1 > 2)

Det är även möjligt att blanda in mått som numeriska värden med Yes/No-parametrar. Nästa exempel
visar hur avståndet för komponent 2 styrs av avståndet för komponent 3 om val 3 är gjort.

[ å 	 ö 	 	2]	 = ([ 	3], [ å 	 	3]	 , 0	 )

På det här sättet är det möjligt att skapa rumsobjekt som med logik underlättar användningen och
hanteringen. Komponenter som ligger dubbelt, som nämns tidigare, regleras till att enbart visa ena.
Utrustning som ingår i moduler kan inaktiveras om modulen inaktiveras.

4.4.5 Utvecklade rumsobjekt
I det här avsnittet presenteras de rumsobjekt som utvecklats i det här arbetet. Familjerna presenteras
med bild och en kortfattad beskrivning av funktionaliteten som finns i rumsobjekten. Alla objekten
bygger på samma bas som presenteras i avsnitt 4.4.1-4.4.4.

4.4.5.1 WC
Det här rumsobjektet tillåter parametrisk styrning av alla ingående komponenter sid- och höjdled.
Spegeln, kontrastmarkeringarna och stänkskyddet har utrustats med parametrar för ändring av storlek
(bredd och höjd). Två olika toalettpappershållare och toalettstolar finns modellerade och kontrolleras
genom intervallstyrda numeriska parametrar via styrande parametrar. Varje heltal (0 och 1) motsvarar
en variant. Toalettpappershållarna kan likt toalettstolen variera mellan två olika placeringar.
Placeringen styrs på liknande sätt som valet mellan varianterna på toalettpappershållarna eller
toalettstolarna, det vill säga genom intervallstyrda numeriska parametrar (0 och 1) via styrande
parametrar.

Olika grafiska element kan aktiveras för att redovisa begränsade ytskikt i rummet. Tredimensionell
presentation av rumsobjektet på nästa sida (Figur 4.9).
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Figur 4.9: Rumsobjekt av en WC.

4.4.5.2 WC/D

Figur 4.10: Rumsobjekt av en WC/D.

WC/D-objektet är uppbyggt snarlikt WC-objektet, men med undantaget att toalettpappershållaren och
toalettstolen inte kan variera i placering. Duschen är låst till det högra hörnet i Figur 4.10 och växer
utifrån det. Det är möjligt att välja mellan tvålkorg och tvålhylla genom intervallstyrda numeriska
parametrar. Tvålhyllan på duschstången kan aktiveras eller inaktiveras beroende på behov.

Den undre linjen som löper runt rumsobjekten symboliserar uppvikt våtrumsmatta och kan aktiveras
eller inaktiveras genom en Yes/No-parameter. Kakelsymbolisationen kan fås med eller utan svep runt
hörn.
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4.4.5.3 RWC

Figur 4.11: Rumsobjekt av en RWC.

I det här rumsobjektet ökar komplexiteten i och med att fler komponenter blandas in. Armstöden går
att utrusta med stödben och toalettpappershållare på höger och vänster sida genom Yes/No-
parametrar. Hyllorna går att styra i bredd och djup. Krokbrädor och kroklister är konfigurerbara i antal
krokar och bredd på basen.

Flera olika alternativ för krokar finns tillgängliga i familjen: klädkrok, krokbräda med enkel krok, kroklist
med variabelt antal krokar och krokbräda med variabelt antal krokar. De olika alternativen har samlats
under något som i objektet benämnts som krokplaceringar. Varje krokplacering är parameterstyrd i
höjd- och sidled. Vilken kroktyp som ska visas styrs genom intervallstyrda numeriska parametrar. I det
här fallet är alternativen: 0, 1, 2 och 3.

4.4.5.4 RWC/D
Det här rumsobjektet (Figur 4.12) tillåter att duschplaceringen ändras mellan alternativen sidan och
rakt fram. Valet styrs genom en intervallstyrd numerisk parameter med alternativen 0 och 1. Det valet
styr positioneringen av toalettstolen och de komponenter som tillhör den modulen. Valet styr även
aktiveringen av de större hyllorna, endast den hylla som inte befinner sig i duschen kommer att kunna
aktiveras. Valmöjligheten att aktivera skötbordet begränsas även den av duschplaceringen.

Krokalternativen styrs på samma sätt som beskrivs i avsnittet ovan.
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Figur 4.12: Rumsobjekt av en RWC/D.

4.5 Konfigurator
4.5.1 Revit

Figur 4.13: Olika konfiguratorer i Revit, parametrar av typen type till vänster och instance till höger.

Konfigurering av rumsobjekten i Revit fungerar på precis samma sätt som i andra familjer i Revit. Type-
parametrar konfigureras under Edit Type i fönstret Properties (se Figur 4.13). I fönstret som dyker upp
vid enkelt klick, Type Properties, samlas alla type-parametrar. Alla parametrar som inte är ”gråade” är
redigerbara.

Instance-parametrar samlas och konfigureras i fönstret Properties. Båda parametertyperna är möjliga
att koppla till global-parametrar genom den gråa rutan till höger om parametrarna (se Figur 4.13). Det
är då möjligt att kontrollera parametrar av olika typer och hos olika familjer genom en enda parameter.
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Till exempel kan handfatshöjden låsas genom en global-parameter i alla rumsobjekt, vilket får som
resultat att det går att styra höjden för alla handfat i hela projektet från en enda plats.

Rumsobjekt som konfigurerats i ett projekt går att spara med deras parametriska värden intakta.
Endast type-parametrar går att spara på det här viset. Rumsobjekten sparas då som typer i familjen
och kan på så vis återanvändas i andra projekt.

4.5.2 Excel
Konfigurering i Excel möjliggörs av Dynamo. Dynamo hämtar information från Revit och skickar den till
Excel och tvärt om. Det är alltså möjligt att från Revit bygga upp en konfigurator med parametriska
värden och sedan använda Excel som ett verktyg för att sedan styra och ändra dessa värden. För att
bättre förstå vad parametrarna styr för något, kan det vara fördelaktigt att komplettera konfiguratorn
med beskrivande grafiska element. Det kan handla om bilder på layouten med parametrarna
synliggjorda (se Figur 4.14). Planvyer kan kompletteras med elevationsvyer för att underlätta
användningen och förståelsen för uppbyggnaden.

Excel har en bred funktionalitet när det kommer till att hantera text och siffror. Det öppnar upp
möjligheter till att skapa kopplingar mellan parametrar. Liknande styrning som kan tillämpas i de
parametriska rumsobjekten kan tillämpas i konfiguratorn.

I Excel redovisas en aktiverad komponent med siffran 1 och en inaktiverad med 0. Parameterstyrda
mått exporteras i millimeter. Alla parametrar exporteras som antingen text eller siffror.

Figur 4.14: Exempel på hur en konfigurator kan utformas i Excel.

I Excel kan parametriska värden sparas för återanvändning. Till skillnad från att spara rumsobjekt som
familjer i Revit, kan parametriska värden i Excel sparas helt oberoende av parametertyp. Layouterna
kan sedan återskapas i rumsobjekten.
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4.6 Dynamoverktyg
I  det  här  avsnittet  presenteras  de  verktyg  eller  script  som  utvecklats  i  arbetet  och  ger  en
fingervisningen om vad som är möjligt att utveckla. Scripten rubriceras och funktionen beskrivs. Vissa
verktyg kräver mer eller mindre att de öppnas i Dynamo, andra kan köras i Dynamo Player som är en
funktionalitet som introduceras i version 2017.1 av Revit. Dynamo Player gör det möjligt att köra script
utan att behöva öppna Dynamo.

Varje gång ett script körs i Dynamo sparas det som en aktivitet i Revit. Aktiviteter kan ångras eller göras
om. Misslyckas ett script är det därför möjligt att ångra det resultat som scriptet utfört.

Figur 4.15: Illustration av hur verktygen i Dynamo fungerar.

Dynamo arbetar i cykler, vilket innebär att programmet inte kan använda slutresultat som ingångsdata
(se Figur 4.15). I figuren visas hur exempelvis resultat 1 kan skilja sig från resultat 2. Till exempel hindrar
det Dynamo från att ta då placerade rumsobjekt i beaktning när fler rumsobjekt placeras. Det är även
orsaken till att vissa verktyg kan behöva köras flera gånger.

4.6.1 Exportering av parametervärden
Det här scriptet gör det möjligt att exportera parametrar och dess värden till en Excel-fil. Komponenter
sorteras i datablad efter deras modultillhörighet. En layout för ett typrum kan på det här sättet sparas
för att användas i ett senare projekt. Alla unika varianter av typrummet exporteras, vilket gör att det i
efterhand går att välja vilken layout som önskas återanvändas. Det är det här scriptet som ligger som
grund för Excel-konfiguratorn.

Scriptet kräver i dagsläget att parametrarna definieras i Dynamo genom namn och vilken modul de
tillhör. Det här medför att varje familj får ett eget exportscript eftersom varje familj innehåller olika
komponenter och därmed olika parametrar. Sedan behöver namnet på Excel-filen och var den ska
sparas bestämmas.

4.6.2 Importering av parametervärden
Scriptet gör precis som namnet antyder: importerar parametervärden från ett Excel-dokument.
Verktyget har funktionaliteten att skriva över parametervärden i rumsobjekt, vilket ändrar layouten på
rumsobjektet. I scriptet anges den rad i Excel-filen som motsvarar den familjtyp som önskas kopiera
egenskaper från.

Verktyget kräver att strukturen i scriptet är lik den i motsvarande exportscript.

Script körs Script körs

Resultat 1Indata Resultat 2
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4.6.3 Inplacering av rumsobjekt

Figur 4.16: Val som krävs för automatisk inplacering av rumsobjekt.

Det här verktyget tillåter att rätt rumsobjekt automatiskt placeras i rätt rum. I rummen definieras vilket
rumsobjekt som ska placeras genom att skriva in familjtyp i någon parameter. I scriptet väljs sedan
vilka familjer som ska placeras ut genom att välja en av två metoder. Den första metoden går ut på att
manuellt skriva in vilka familjer som önskas placera. Metod två går ut på att scriptet söker igenom alla
rum efter de familjtyper som finns definierade, sedan används dessa för att avgöra vilka familjtyper
som ska placeras. Scriptet behöver även veta i vilken parameter i rummen som familjtyper finns
definierade.

När metoden är vald och verktyget vet vilka familjtyper som är aktuella, placeras dessa i rätt rum.
Rumsobjekten anpassas till respektive rums dimensioner och rotationen hos rummet. I scriptet finns
ett inprogrammerat filter för att avgöra dimensioner i rum som antingen har anslutande väggar mot
rummets  väggar  eller  innehåller  något  element  som  ger  rummet  fler  än  fyra  hörn  (se  Figur  4.17).
Anslutande väggar gör att det bildas nya punkter i rummet. Till exempel skapar en anslutande vägg, i
mitten på en av rummets väggar, en ny punkt i mitten på den väggen. I helt rektangulära rum finns det
fyra punkter som tillsammans ritar upp rummets omslutning. Om en pelare eller liknande placeras i ett
hörn skapas tre punkter istället för en enligt Figur 4.17. Filtret räknar ut längsta avståndet i bredd och
djup i rummen genom att beräkna möjliga avstånd mellan de rumsdefinierande punkterna. Avstånden
jämförs mot vridningen i rummet och scriptet räknar ut vilket avstånd som bestämmas till djup
respektive bredd. Sedan anpassas rumsobjektet efter den informationen.

Figur 4.17: Illustration över rumsdefinierande punkter.
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Beroende på hur dörren är placerad och hängd kan rumsobjektet behöva speglas för att passa in,
scriptet läser av detta och speglar en kopia av de rumsobjekt som behöver det och raderar den kopia
som ligger utanför rummet. Scriptet matar även de placerade rumsobjekten med information om hur
bred dörren är och hur långt det är från insättningspunkten till dörren i de rum som rumsobjekten är
placerade i. Den informationen kommer till användning vid tillgänglighetsgranskning (se avsnitt 4.6.4).

4.6.4 Kontroll av tillgänglighet

Figur 4.18: Demonstration av den grafiska responsen i verktyget.

Med det  här  verktyget  är  det  möjligt  att  kontrollera  varje  komponents  position mot ett  lägsta  och
högsta tillåtna värde. Det går även att kontrollera om rummet, som rumsobjektet är placerat i, är
tillräckligt stort eller om dörren sitter rätt placerad. Om någon kontroll skulle underkännas ges grafisk
och textuell respons. Rummen som underkänns skrafferas och underkänd parameter skrivs ut ovanpå
rummet.

Scriptet får anpassas till familjen genom att definiera vilka parametrar som ska kontrolleras och vilka
intervall som ska godkännas. Dessa värden kan konfigureras och ändras manuellt om kraven skulle
skilja sig mellan olika projekt. De övre och undre gränserna går att koppla till andra objekts positioner
och  storlekar.  Till  exempel  går  det  att  programmera  att  den  undre  tillåtna  gränsen  styr  den  övre
gränsen genom att ta rummets dimension i aktuell riktning och subtrahera den undre gränsen. Då fås
ett intervall som aldrig kommer närmare någon sida än vad den undre gränsen anger.

4.6.5 Kopiering av objektegenskaper

Figur 4.19: De val som krävs för att kopiera objektegenskaper.
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I Revit finns ett verktyg för att kopiera objektegenskaper ( instance parametrar) och klistra in i ett annat.
Det verktyget är emellertid begränsat till att objekten ska tillhöra samma kategori. I ett rumsobjekt
som innehåller flera olika kategorier är detta inte till stor hjälp. Rumsobjekt som är uppbyggda med
instance parametrar kan variera individuellt inom familjtypen. För att göra ett objekt likt ett annat kan
det här verktyget köras för att kopiera ett objekts parametervärden till objekt valda genom tre olika
metoder. Metod ett går ut på att genom Dynamo markera ett objekt i Revit som egenskaper klistras in
i. Metod två går ut på att välja alla element av en specifik familjtyp, den familjtypen anges i Dynamo
genom att välja i en lista på typer. Den tredje metoden går ut på att genom Dynamo markera objekt
genom att dra en markeringsruta med muspekaren. Den sista metoden filtrerar då ut rumsobjekt bland
alla andra element som markeras.

Det här scriptet kräver ingen manuell inmatning av parametrar utan klarar av att filtrera ut
rumsobjektets parametrar och matcha dessa mot deras värden. Verktyget fungerar således på alla
typer av familjer i Revit.

4.6.6 Radering av dubbletter
Det här verktyget hanterar eventuella dubbletter genom att radera det senast placerade rumsobjektet.
Scriptet analyserar om det finns två eller fler rumsobjekt positionerade i samma punkt och raderar
eventuella dubbletter. Det här är ett script som med fördel kan köras med Dynamo Player eftersom
det inte kräver några inställningar. Script aktiveras i Dynamo Player genom att klicka på play-ikonen.

Figur 4.20: Dynamo Player med länkade script.
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4.6.7 Separering av underliggande objekt från rumsobjekt

Figur 4.21: Val som krävs för att separera underliggande objekt från rumsobjekt.

Det här scriptet möjliggör att återgå till  traditionell  projektering där komponenter inte är samlade i
rumsobjekt. Scriptet analyserar vilka underliggande komponenter som finns i rummen och kopierar in
dessa på nytt i rummen med rätt vridning och på rätt plats, eventuellt med några undantag.
Undantagen beror på hur familjen är uppbyggd och för att hantera detta krävs det att verktyget körs
två gånger. I första vändan laddas kopiorna in i rummen. Andra rundan kan scriptet justera position
och storlek på de inplacerade kopiorna. Om valet att ”radera rumsobjekt efter kopiering” är aktiverad,
kommer rumsobjekten att raderas efter att alla kopiorna hamnat på position. En kontroll mellan de
underliggande objekten och de kopierade objekten säkerställer att inga rumsobjekt raderas innan
scriptet fått alla komponenter på rätt ställe.

Scriptet kopierar även information som lagrats genom instance-parametrar i de underliggande
objekten. Sådan information kan handla om numrering av komponenter eller kommentarer knutna till
just den individuella komponenten.

Separeringen fungerar enbart på komponenter uppbyggda som familjer i Revit. Eventuella grafiska
element försvinner med rumsobjektet.

4.6.8 Uppdatering av rumsegenskaper
Det här  verktyget  påminner  mycket  om verktyget  som placerar  rumsobjekt  automatiskt.  Den stora
skillnaden är att det här scriptet inte placerar ut något, utan justerar befintliga rumsobjekt. Samma typ
av val kan göras som i inplaceringsscriptet (Figur 4.16). De familjer som väljs, justeras i storlek och
rotation. Har dörrhängningen ändrats, speglas en kopia av rumsobjektet för att passa in och originalet
raderas. Rumsobjektet matas med information, likt inplaceringsscriptet, om dörrplacering och
dörrstorlek. Det här gör att ändringar kan göras i rummet och sedan kan verktyget användas för att
justera rumsobjektet utefter ändringarna.

Verktyget har ytterligare en funktionalitet i att det även kan fungerar i motsatt riktning. Det är möjligt
att byta ut rumsobjekts familj eller familjtyp mot en annan och få informationen i rummet att ändra
sig efter det. Byts exempelvis ett rumsobjekt av familjen RWC ut mot en av familjen WC/D så ändras
namnet i rummet till WC/D och den nya familjtypen skrivs in i den parameter som definierar vilken
familj som finns i rummet.
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4.7 Arbetsmetodik med parametriserade BIM-objekt
Den tekniska metodiken med rumsobjekt kan beskrivas genom fem steg med ett sjätte valfritt steg.
Med teknisk metodik avses den tekniska hanteringen av rumsobjekt och de förutsättningar som krävs.
Den metod som beskrivs här är tätt kopplad till uppbyggnaden av de verktyg som utvecklats i det här
arbetet (se avsnitt 4.6).

4.7.1 Steg 1 – Förbereda rum och rumsobjekt
För  att  dra  nytta  av  den  automation  som  finns  i  projektering  med  rumsobjekt  krävs  det  att  rum
definieras med namn på det rumsobjekt som ska placeras. Definiera vilka familjer som ska placeras i
rummen genom att mata in den informationen i någon parameter i rummen.

Förberedelserna av rumsobjekten går ut på att antingen skapa nya eller modifiera befintliga. Nya
rumsobjekt eller familjer bör skapas samma kategori som befintliga rumsobjekt, exempelvis i kategorin
Generic Models. Familjerna kan vara uppbyggda av antingen type-parametrar eller instance-
parametrar. Vilken parametertyp som används spelar ingen roll för användningen av scripten i
arbetsmetodiken. Nya familjer bereds med en Yes/No-parameter som heter typrum. Denna ska vara
aktiverad för att göra det möjligt att filtrera ut rumsobjekten bland andra element.

Rumsobjekt laddas in i projektet genom Import Components. De återfinns sedan under fliken Families
i Project Browsern.

4.7.2 Steg 2 – Placera ut familjer
Placering av familjer kan utföras på två olika sätt; traditionellt eller automatiskt. Med traditionell
placering menas med de verktyg som finns i Revit. Antingen genom Place a Component eller genom
att dra familjtyper från Project Browsern. Placerade rumsobjekt kan kopieras och speglas med de
inbyggda verktygen i Revit.

Automatisk utplacering baseras på verktyg som det i avsnitt 4.6.3. Verktygen bygger på att matcha
origo i rumsobjektet med en punkt i rummet. Det är viktigt att inplaceringsverktyget och rumsobjekten
avser samma punkt i rummet.

Om fler rumsobjekt behöver placeras ut kan scriptet med fördel köras igen. Scriptet kommer då att
placera ut nya rumsobjekt i alla rum som innehåller information om vilken familjtyp de ska innehålla.
Resultatet blir att det placeras ut dubbletter i de rum som redan innehåller rumsobjekt. För att lösa
det problemet körs ett script som raderar dubbletter.

4.7.3 Steg 3 – Konfigurera rumsobjekt
Placerade familjer kan anpassas i storlek genom att dra i någon sida (se Figur 4.22) eller genom
konfigurering av parametrar. Rumsobjekten kan även roteras, speglas eller kopieras med de verktyg
som finns i Revit. Parametriserade rumsobjekt är konfigurerbara genom de metoder som beskrivs i
avsnitt 4.5: genom Revit eller genom Excel. Vilken metod som lämpar sig bäst kan skifta mellan projekt,
skede och personliga preferenser.

Layouter hos rumsobjekt, som byggts upp med instance-parametrar, överförs mellan olika rumsobjekt
genom script som hanterar kopiering av värden av den parametertypen. Ändringar kan utföras på ett
rumsobjekt för att sedan appliceras på resterande objekt. Parametriska värden kan kopieras mellan
familjer, förutsatt att rumsobjekten är uppbyggda av parametrar som benämns identiskt.
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Figur 4.22: Exempel på rumsobjekt som är justerbart i storlek genom att dra i pilarna.

För att hantera ändringar i planlösning eller rumsstorlekar kan verktyget som uppdaterar
rumsobjektens utformning köras, exempelvis om en väggtyp ändras i storlek vilket medför glapp
mellan utrustningen i rumsobjektet och väggen. Rumsobjekten återanpassas till rummens
dimensioner, vridning och eventuell spegling. Motivet bakom den här hanteringen är att ändringar ska
kunna utföras i planlösningen med vetskapen att inredning och utrustning automatiskt kommer att
kunna anpassa sig till de ändringarna.

Vid rumsfunktionsändring byts aktuella rumsobjekt ut mot nya rumsobjekt. Samma verktyg som i
stycket ovan används till att anpassa de nya rumsobjekten efter rummens proportioner samtidigt som
rumsinformationen ändras i rummen. Den rumsinformation som ändras är rumsnamn och information
om vilken familjtyp som rummet innehåller.

4.7.4 Steg 4 – Kontrollera tillgänglighet
Nästa steg i metodiken är att kontrollera de placerade och konfigurerade rumsobjekten. Kontrollen
syftar till att kontrollera utrustningens position genom kontroll av dess parametrar mot ett högsta och
ett lägsta värde. Dessa värden kan justeras beroende på projekt, vilket gör det möjligt att ha specifika
kontroller beroende på beställare och tillgänglighetsgrad.

Underkända parametrar korrigeras varpå en ny kontroll kan genomföras för att se om problemet är
löst. Ibland kan det vara fördelaktigt att ångra aktiviteten som scriptet utfört innan parametrar
korrigeras, den grafiska responsen försvinner på det sättet och behöver inte manuellt raderas. Dynamo
kan hantera detta självt, men kräver då att något av det högsta eller lägsta värdet justeras i Dynamo.
Scriptet kan då köras igen vilket raderar den grafiska responsen varpå värdet i scriptet kan ändras
tillbaka.

4.7.5 Steg 5 – Kunskapsåterföring
Efter avslutat projekt eller skede i byggprocessen är det möjligt att spara layouter på rumsobjekt
genom att exportera ut parametrarna som styr rumsutformningen i familjen. Utformningen sparas då
i Excel-dokument som parametriska värden. Alla utformningar på de familjer som finns representerade
i projektet sparas i filen för att i framtiden kunna återanvända konfigureringen. Endast unika
konfigurationer sparas för att undvika dubletter.

Det är även möjligt att spara ned rumsobjekten som familjer för återanvändning. Problem med den
metoden beskrivs i avsnitt 4.5.1.
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4.7.6 Valfritt – Övergång till traditionell projektering
Hanteringen och användningen av rumsobjekt som verktyg i projekteringsprocessen skiljer sig relativt
grovt från traditionell projektering. För att övergå till traditionella metoder används verktyget som
hanterar separering av underliggande objekt från rumsobjekt. Resultatet blir identiskt med layouten i
rumsobjektet med undantaget att grafiska element försvinner. Alla komponenter ligger kvar på samma
position och i samma storlek, men helt individuellt och utan inbördes kopplingar. Eventuell information
som lagrats i de underliggande objekten följer med från rumsobjekten till de separerade objekten. På
det här sättet förloras ingen information i övergången mellan metoderna.
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5. Analys

I det här kapitlet presenteras resultaten av de utvärderingar som genomförts. I testen har
anpassningsmöjligheterna och hanteringen av rumsobjekt som koncept utvärderats. Testen har haft
en tydlig teknisk inriktning där de tekniska begränsningarna studerats. Analysen presenteras som
en sammanfattning av utvärderingsmodellerna tillsammans med en analys av hur utvecklingen av
rumsobjekt genomförts i studien.

5.1 Utvecklingsanalys

Figur 5.1: Flödesschema för övergripande processer i utvecklingen av rumsobjekt.

Utvecklingen av  rumsobjekt  kan beskrivas  som en serie  av  processer  enligt  Figur  5.1.  Utvecklingen
inkluderar teorier kring utveckling av produktfamiljer i det första skedet. Grunden i utvecklingen bör
ligga i kundens kravställning (CNs) (Jiao, Simpson, & Siddique, 2007). Kravställningen kan identifieras
genom exempelvis fallstudier eller liknande som tillåter att utvecklaren får en bred förståelse för
behovet. Utifrån kravställningen kan sedan funktionskrav (FRs) arbetas fram. FRs kan ses som spannet
av komponenter och deras anpassningsmöjligheter i rummen. I omsättningen av FRs till
designparametrar (DPs), översätts funktionskraven till en parametrisk miljö anpassad efter aktuell
CAD-programvara. Designparametrarna kan åskådliggöras genom en product variant master (PVM).
PVM:en fungerar som rumsobjektens styrdokument och utifrån PVM:en fås vilka komponenter som
ska ingå i rumsobjekten och även den parametriska uppbyggnaden. Det är även PVM:en som ligger till
grund för konfiguratorn genom den parametriska uppbyggnaden.

Uppbyggnaden av rumsobjekt baseras antingen på en ny uppbyggnad eller på en mall. En mall kan
hjälpa till med att skapa enhetliga rumsobjekt. Rumsobjekten importeras sedan in i projekt där de
används tillsammans med konfiguratorer och andra typer av verktyg. Verktygen utvecklas i form av
script. Befintliga script anpassas efter nya rumsobjekt varpå de kan räknas som verktyg i processen.
Konfiguratorer kan med fördel byggas upp med hjälp av verktyg.

Ur projekt hämtas erfarenheter som förbättrar rumsobjekten och verktygen. Erfarenheter som kopplas
till rumsobjekten införlivas i PVM:en, varefter händelsekedjan upprepas. Erfarenheter kopplade till
verktygen anpassas efter rumsobjekten. Erfarenheter kan på det här sättet införlivas i flera olika
anpassade script. Det hela är en iterativ process som upprepas löpande för att ständigt bidra till
förbättring hos rumsobjekten och hanteringen av dessa.
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5.2 Utvärdering
5.2.1 Flexibilitet

Rumsobjektens anpassningsmöjligheter kontrollerades genom en hypotesprövning (se avsnitt 3.7.1). I
testet kontrollerades totalt 41 stycken fall fördelat på 22 stycken fall från referensobjekt inom Sweco
Architects och 19 stycken fall från olika föreskrifter. I testet sammanställdes antal förekommande
komponenter i fallen. De jämfördes sedan mot antalet komponenter i rumsobjekt, baserade på den
teknik som beskrivs i avsnitt 4.4, som genom konfigurering kan anpassas till att motsvara layouten i
fallen. Resultaten som redovisas i Tabell 5.1 och Tabell 5.2 visar en procentsats som beskriver hur väl
rumsobjekten klarat av att uppfylla hypotesen. Hög procentsats är innebär att hypotesen är väl
uppfylld. Den totala procentsatsen är beräknad genom medelvärde.

Tabell 5.1: Sammanställning av hypotestest baserat på referensobjekt.

Referensobjekt Antal rum

Antal
förekommande
komponenter

Antal
konfigurerbara
komponenter

Andel
konfigurerbara
komponenter

Örnsköldsvik 7 118 118 100 %
Sundsvall 6 110 101 91,8 %
Norrköping 9 160 157 98,1 %
Totalt 22 388 376 96,6 %

Tabell 5.2: Sammanställning av hypotestest baserat på föreskrifter.

Föreskrift Antal rum

Antal
förekommande
komponenter

Antal
konfigurerbara
komponenter

Andel
konfigurerbara
komponenter

Västerbottens
läns landsting 6 136 136 100 %

Region
Jönköping

8 173 173 100 %

Region
Kronoberg 5 87 87 100 %

Totalt 19 396 396 100 %

I de fall där andelen konfigurerbara komponenter legat under 100 %, har detta uteslutande berott på
utformningen av rummen. Vilken utrustning som ska ingå och hur denna ska placeras utefter väggarna
är möjlig att uppfylla i enlighet med kraven. Den bas som användes i testet utgår från fyra sidor där
utrustning kan placeras. I de fall där utrustning placerats i två eller fler nivåer längs en sida har inte
detta kunnat uppfyllas. En möjlig lösning på detta problem är att utrusta rumsobjekt med fler
referenslinjer på vilka komponenter kan fästas.

En procentsats på 96,6 % uppfyller inte alla layouter utan kräver att komponenter modelleras i
kompletterande syfte. Om avvikelsens orsak studeras närmare identifieras det som nämns ovan. I de
här fallen hade rumsobjekten kunnat modifieras med resultatet 100 % konfigurerbara komponenter
som uppfyller kraven. I andra fall är det möjligt att modifieringen inte räcker till utan att själva
användningen av rumsobjekten blir likställd med ETO-processer, vilket förkastar nyttan av
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rumsobjekten. Föreskrifterna som består av strikt rektangulära rum brottas inte med samma
problematik vilket gör att procentsatsen landar på 100 %.

Rumsobjekt är tillämpbara och kommer till sin rätta i miljöer där utformningen på rummen inte präglas
av vare sig vinklade, konkava eller konvexa former som varierar mellan rum av samma typ. Dessa
former är i sig inte omöjliga att åstadkomma i uppbyggnaden av rumsobjekten, men ställer andra krav
på objekten som kan vara svåra att uppfylla. Ska utrustning placeras på en sida som motsvaras av en
vägg som i olika fall är vinklad på olika vis fordrar detta en parametrisk uppbyggnad som tillåter denna
typ av anpassningar.

Sammanfattningsvis har utvärderingen visat att rumsobjekten som utvecklats i det här arbetet kunnat
uppfylla alla layouter där utrustning placerats på fyra olika rätvinkliga väggar. Hypotesen kan därmed
anses som verifierad, då andelen korrekt konfigurerade komponenter var övervägande. Schakt och
andra liknande avvikande utformningar kan hanteras. Rumsobjekt är även tillämpbara i fall där
utrustning placeras på ett mindre antal rätvinkliga väggar än vad rummet innehåller. Exempelvis om
utrustning placeras på tre av fyra eller fyra av fem väggar, där den fjärde eller femte väggen är av annan
typ än rätvinklig i förhållande till de andra.

5.2.2 Användarvänlighet
Användarvänligheten i hanteringen av rumsobjekt utvärderades genom ett användbarhetstest (se
testplan i bilaga 3). Testet kunde visa på svårigheter med den parametriska hanteringen i
rumsobjekten. Det är övergripande svårt att förstå hur den parametriska strukturen ser ut inne i
objekten. I första deltestet där deltagarna ombads att konfigurera rumsobjekten i Revit enbart genom
att tolka namnen på parametrarna uppstod en hel del förvirring. Utan någon visuell hjälp över
parametrarnas utgångspunkter är det svårt att förverkliga sina intentioner. Det bekräftades av deltest
två där deltagarna gavs en illustration över den parametriska måttsättningen i rumsobjektet. Här
kunde deltagarna konfigurera rumsobjektet enklare och på kortare tid. Ett problem kvarstod dock från
första deltestet; sättet parametrar presenteras i Revit bidrar inte till effektiv hantering. I Revit
presenteras parametrar i en lång lista utan möjlighet att gruppera associerande parametrar på annat
sätt än de inbyggda kategorierna. Det gör det svårt att skapa en inbjudande struktur för användare.
För de med inblick i rumsobjektens parametriska uppbyggnad hämmar inte strukturen användningen
nämnvärt, men för övriga användare uppstår lätt förvirring och det blir svårt att urskilja det som
eftersöks. Det tredje deltestet utgick från en konfigurator i Excel. I konfiguratorn presenteras
associerande parametrar med varandra och i kombination med hjälpande grafiska element. Den
strukturen uppfattades som det enklaste sättet att genomföra konfigurationer. Genom att koppla
visuell hjälp till parametrarna kunde deltagarna konfigurera rumsobjekten snabbare och mer
självständigt än i de tidigare deltesten.

En konfigurator i Excel har potential att utformas i princip hur som helst. Tilläggande beskrivningar som
beskriver  olika  valmöjligheter  kan  bakas  in  för  att  komplettera  visuella  element.  I  Excel  kan  även
kompletterande kopplingar mellan parametrar programmeras in. Allt för att skapa bättre förståelse
för användaren och för att uppnå resultat på ett snabbare och mer effektivt sätt.

För många deltagare blev testet en första inblick i Dynamo. Trots att majoriteten saknade bekantskap
med programvaran klarade samtliga deltagare av att genomföra de aktiviteter som involverade script.
Scriptens struktur med en grafiskt tydlig ruta där ingående val genomförs, upplevdes som
lätthanterligt. Deltagarna kände att de med små medel kunde uppnå funktionaliteten med scripten.
Däremot upplevde majoriteten att de inte skulle klara av att felsöka eller anpassa verktygen om
förväntat resultat uteblivit. En ansvarig part för scripten ansågs som en förutsättning för användningen
i skarpa projekt. I en projektgrupp där någon person svarar för funktionaliteten hos scripten i projekt
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såg deltagarna tidsbesparande potential. En möjlig projektorganisation kan bestå av parter som helt
sköter hanteringen av rumsobjekten. De ansvarar för att rumsobjekten placeras och konfigureras i
enlighet med kravställningen inom projektet och att de anpassas löpande efter ändringar i
planlösningen eller förutsättningarna.

Många av deltagarna arbetar redan i dag med komponenter samlade som grupper i Revit. I grupper är
utrustning och inredning låst i ett inbördes förhållande. Arbetssättet med grupper är liknande
arbetssättet med rumsobjekt, med den stora skillnaden att grupper saknar parametrisk styrning och
konfigurationsmöjligheter. Kopplingen mellan komponenter i rumsobjekten sågs därför som en viktig
egenskap. Deltagarna uppfattade det även som praktiskt att kunna skapa olika varianter av rumsobjekt
utan att behöva skapa nya typer, som är fallet med grupper. En stor anledning till att projektörer
använder grupper i projekteringsprocessen är att det går att skapa kopior som sedan kan placeras.
Ändringar i en grupp kopplas automatiskt till alla andra instanser av den grupptypen. Samma typ av
koppling finns även inom rumsobjekten (familjtyper). Deltagarna ansåg rumsobjekt som en mer
avancerad form av grupp med anpassningsegenskaper.

5.3 Jämförelse med andra studier
I sitt arbete med designmoduler i konstruktion kunde Jensen (2014) redovisa ett resultat som visar hur
flexibiliteten hos plattformen kan bevaras genom designmoduler även om andelen gemensamma delar
ökar (se Figur 2.4). Resultatet kan även beskrivas som att andelen unika delar inom ett projekt
reduceras genom designmoduler. Översatt till den kontext som det här arbetet bedrivits i skulle det
innebära att antal objekt som behöver modelleras i projekteringen reduceras.  Det är samma resultat
som uppnåtts i utvecklingen och i utvärderingen av rumsobjekt. Objekt som tidigare modellerats
enskilda i olika steg modelleras genom rumsobjekten i ett enda steg med ett slutresultat likställt med
traditionell modellering. Jensen (2014) skriver i sin avhandling hur flexibiliteten i konfigurationen av
slutprodukten kan vara stor även om standardiseringen av komponenter och delar ökar.

Lösningar som arbetats fram i tidigare projekt behöver inte nödvändigtvis vara lämpliga för
utvecklingen av ett rumsobjekt. Enbart kopiering av lösningar kan leda till utveckling av ineffektiva
objekt som har svårt att leva upp till olika kravställningar. Det är därför viktigt att ha arbetsmönster
och processer som tillåter att information från användningen av rumsobjekt återkopplas till
utvecklingen av nya. (Jensen, 2014)
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6. Diskussion och slutsatser

Diskussionen baseras dels på resultatdelen och dels på analysdelen. Här diskuteras nästa steg i
vidareutvecklingen av konceptet, för vem och vilka värden skapas, vilka begränsningar som
identifierats i arbetet med mera. I kapitlet presenteras även svar på forskningsfrågorna.

6.1 Diskussion
Utvecklingen och uppbyggnaden av parametriserade rumsobjekt är en viktig kugge för en effektiv
hantering i projekteringsmodellen. Uppbyggnaden bör ha en tydlig gemensam grund för att kunna
använda script som utvecklas. En mall som definierar hur rumsobjektet ska byggas upp bör utvecklas.
Mallen förses med referenslinjer som motsvarar väggar. Linjerna låses genom parameterstyrda mått
till en utgångspunkt som klarar av att fungera som insättningspunkt i olika typer av rum.
Referenslinjerna används sedan för att låsa komponenter. Alla rumsobjekt bör även förses med något
unikt för just de här typen av familjer. Detta för att underlätta och möjliggöra filtrering av rumsobjekt
i konkurrens med andra objekt. Det kan, som i fallen hos de utvecklade familjerna i det här arbetet,
röra sig om en parameter definierad som rumsobjekt. Ett fungerande samspel mellan rumsobjekten
och scripten är förutsättning för att uppnå utökad funktionalitet för rumsobjekten. Det är även en
förutsättning i dagsläget för att åstadkomma den automation i projekteringen som beskrivits i det här
arbetet.

Den utgångspunkt som beskrivs i stycket ovan bör generaliseras för att fungera i alla typer av rum. Det
skulle resultera i att alla typer av rum kan bygga på samma mall. För att identifiera denna punkt bör
flera olika typer av rum med olika funktioner studeras. I fallet med WC-miljöer framgick en
utgångspunkt av fallstudierna som fungerar för den typen av miljöer, men för en generell mall krävs
en punkt som är lik för alla typer av rum. Rumsobjekten får sedan växa utåt med utgångspunkten som
fixpunkt.

Ett intressant scenario för rumsobjekten är ett där rumsobjekten är adaptiva till de rum de placeras i.
I det scenariot kan rumsobjekten anpassa sig helt oberoende av dess uppbyggnad till vilken
rumsutformning som helst. Allt som krävs är en insättningspunkt för rumsobjekten, anpassningen sker
sedan automatiskt och inte begränsat till enbart bredd och djup. Generative design är ytterligare en
funktionalitet som i framtiden kan göra rumsobjekten mer kompetenta. Med sådan funktionalitet kan
layouter genereras utifrån olika förutsättningar. Det innebär i praktiken att rumsobjekten går från att
konfigureras manuellt till automatiskt anpassas till den kontext objektet befinner sig i. Lösningarna
som genereras i form av layouter blir dessutom de bästa lösningarna sett utifrån förutsättningarna. I
ett sådant scenario behöver inte tillgänglighet kontrolleras i efterhand, utan tillgängligheten uppnås
redan i själva skapelsen av rumsobjektskonfigureringen.

Användningen av rumsobjekt som projekteringsverktyg har i det här arbetet kunna visa på potentiella
tidsbesparingar i projekt med upprepning av rumstyper inom avgränsningarna för det här arbetet.
Potentiella i den mening att de är beroende av utformningen av rummen, hanteringen av
rumsobjekten och den tekniska kompetensen hos användarna (projektörerna). Om hanteringen sker
på ett bra sätt kan användningen skapa värden för organisationen i form av tidsbesparingar.
Tidsbesparingarna kan användas för att förbättra sina konkurrensmöjligheter eller för att
kvalitetssäkra sitt producerade material, vilket i sin tur ger värden för kunden. Rumsobjekt ger även en
större kontroll på vilka ingående komponenter som finns representerade i rummen. Är ett rumsobjekt
av en viss typ placerad i ett antal rum kan du vara säker på att alla de rummen innehåller precis de
komponenterna. Kontrollen är en slags kvalitetssäkring i projekten och ger även den värden för
organisationen och i slutändan kunden. Kontrollen kräver emellertid att rätt familjtyp är tilldelad rätt
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rum och att inte olika familjtyper har blandats ihop. Tillgänglighetskontrollen är på liknande sätt en
kvalitetssäkring.

Rumsobjekten ger organisationen ett sätt att återanvända lösningar som skapats i projekt. Lösningarna
sparas inte som ritningar utan i den form som de skapats i. Lösningar kan på det viset snabbt laddas in
i nästa projekt utan att behöva byggas upp på nytt. Rumsobjekten blir en slags industriell plattform
som lever vidare både i projekt och på sidan av. De kan förbättras över tid och uppdateras enligt nya
regler och tekniker.

WC-miljöer är ett område där rumsobjekt kan tillämpas. Idén bakom konceptet är att metodiken ska
kunna appliceras på andra typer av rum. Exempelvis kan klassrum byggas upp som parametriserade
rumsobjekt. Antalet platser kan på det sättet parameterstyras till att anpassas till rummets
proportioner. Andra exempel på rumsfunktioner som kan fungera som rumsobjekt är: vårdrum,
städrum, samtalsrum och kontor. Rumsobjekt kan även utformas till att enbart innehålla delar av ett
rums funktioner, till exempel köksinredning, sittgrupper eller läktare.

Vilka processer som kan och bör automatiseras i projekteringsskedet är en fråga som bör utvärderas.
Sandberg et al. (2016) skriver att aktiviteter som går på rutin, är repetitiva och tidskrävande är bättre
lämpade för automatisering. I projekt och mellan projekt där rumsobjekt används kan sådana
aktiviteter identifieras varpå fler verktyg kan utvecklas. Verktygen i form av script är själva nyckeln till
automation i hanteringen av rumsobjekt.

6.2 Slutsatser
6.2.1 Forskningsfråga 1

Hur kan industriella metoder för effektivisering implementeras i A-projekteringen genom
parametriserade rumsobjekt?

Utvecklingen och hanteringen av rumsobjekten är en ansats för att tillämpa begrepp som
modularisering, automatisering och konfigurering med en metodik som är applicerbar i A-projektering
i konsultverksamhet. Utvärderingen har kunnat visa på resultat som går i ansatsens linje.
Modularisering är möjligt genom familjer uppbyggda med underliggande familjer. Komponenter kan
på det här sättet samlas i moduler som genom inbyggd logik kan fungera som ett verktyg i konsultens
arbete. Genom parametrisering blir konfigurering i rumsobjekten en möjlighet. Processen grundar sig
på konfigurering snarare än modellering som är verklighet i dag.

Verktyg  i  form  av  script  i  Dynamo  överbygger  barriären  mellan  Revit  och  Excel,  vilket  tillåter
konfigurering i Excel. Konfigurering av rumsobjekt i Excel kan i bästa fall fungera som ett enklare och
mer användarvänligt alternativ till konfigurering i Revit. Script gör det även möjligt att automatisera
processer och moment i projekteringen. Ett exempel är rumsobjekt som automatiskt placeras i rätt
rum och korrekt anpassat efter rummens dimensioner. Komponenter modelleras på det sättet i
flertalet rum samtidigt. Genom rumsobjekten bevaras kopplingen mellan objekten. Det öppnar upp
möjligheter att även automatisera återanpassning av komponenter vid förändrad planlösning eller
förändrade förutsättningar.

I dagens byggprocess där projektering i stort är baseras på ETO-processer kan rumsobjekt fungera som
ett steg mot processer grundade på masskundsanpassning. Rumsobjekten erbjuder en alternativ
metodik i designmoment som upprepas i projekt och över projektgränser.
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6.2.2 Forskningsfråga 2
Vilka möjligheter och svårigheter kommer med användningen av parametriserade rumsobjekt i A-
projektering?

Utvärderingen har kunnat visa på att flexibiliteten hos rumsobjekten har motsvarat de ställda behoven.
Begränsningarna i metodiken ligger däremot i den tekniska tröskel som rumsobjekten introducerar.
Utvecklingen och uppbyggnaden av rumsobjekten kräver kunskap i parametrisering och hantering av
familjer i programvaran Revit. Där flexibiliteten når sin ände kan rumsobjekten modifieras och
kompletteras i sin uppbyggnad för att uppnå behovet. Det ställer krav på att användaren och
projektgruppen kan hantera detta. I projektgruppen bör det finnas någon person eller några personer
som ansvarar för att rumsobjekten och uppbyggnaden är anpassad för hur projektets kravställning ser
ut.

Användningen av verktygen som stödjer metodiken fordrar i sig ingen kunskap i Dynamo, men
beroende på uppbyggnaden av familjer och utformning på rum kan vissa justering i scripten krävas.
Detta ställer krav på att organisationen kan hantera verktygen för att fullt ut kunna nyttja potentialen
i metodiken. Även här kan det med fördel finnas en nyckelperson som ansvarar för verktygen och ser
till att de fungerar för projektgruppen.

En av de största fördelarna i metodiken som identifierats under utvärderingen är automationen av
modelleringsmomentet. I ett exempel projekteras tiotalet rum samtidigt inom loppet av några
sekunder. Modulariseringen av komponenterna med parametrisk styrning gör även återanpassningen
av komponenter efter ändrade rumsförhållanden till en process som kan automatiseras.

Att projektera med rumsobjekt är en metodik som fungerar rent tekniskt i dagsläget, med reservation
till att metoden inte testats skarpt i projekteringsprocessen. Rumsobjekten är applicerbara i den
testmiljö som använts i det här arbetet. Den uppbyggnad som använts är dock limiterad till
rumsutformningar som liknar rumsobjekten. Mer utveckling krävs emellertid för att skapa rumsobjekt
tillämparbara på alla typer av rumsutformningar.

6.3 Förslag på fortsatta studier
Studera hur konceptet med rumsobjekt som verktyg kan integreras i projekteringsprocessen utifrån
ett processperspektiv snarare än det tekniska produktperspektiv som denna studie haft. Några
exempel på frågor som kan studeras är: Vilka sköter utvecklingen av objekten och verktygen? Vilka
skeden lämpar sig metoden i? I vilket skede introduceras användningen av objekten? Hur ser
samarbete med andra externa konsulter ut med det här arbetssättet? Här studeras hur den
organisatoriska strukturen kan se ut i projekt där rumsobjekt implementeras.

En intressant möjlighet inom parametrisering är något som kallas Generative design (se avsnitt 2.5.1).
Studier i det ämnet kopplat till rumsobjekt skulle kunna utvärdera möjligheterna att skapa rumsobjekt
som kopplat till olika förhållanden kan generera optimerade lösningar. I ett sådant scenario har
automatiseringen tagits ett steg längre. Konfigureringen går inte ut på att ställa in mått utan på att
mata rumsobjektet med förutsättningar som sedan ska uppfyllas.
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Frågeformulär
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Typrum
Antal

1. Vilka projekt har ingått i fallstudien?

Örnsköldsviks sjukhus (Akutmottagningen), Sundsvalls sjukhus (Akutcentrum), Vrinnevi sjukhus
(Förlossningen)

2. Vilka föreskrifter har ingått i fallstudien?

3. Hur många fall har totalt studerats?

Utrustning

4. Vilka typrum varierar i utrustning?

5. Vilka typrum har handfatsmoduler som varierar med vilken vägg de sitter på (höger/vänster
eller rakt fram, höger/vänster är normalfall)?

6. Vilka typrum har toalettstolsmoduler som varierar med vilken vägg de sitter på
(höger/vänster eller rakt fram, rakt fram är normalfall)?

Avvikande ytskikt

7. Vilka typrum har avvikande ytskikt?

Västerbottens läns landstings typrumsbeskrivningar, Region Jönköpings typrumsritningar (PTS),
Region Kronobergs typrumsritningar (PTS), Region Hallands typrumsritningar (PTS)

Totalt 41 st, fördelat på 6 st WC, 11 st RWC, 1 st WC/D, 2+2+1+2+3+1=11 st RWC/D, 1+0+0+0+0+0=1
st RWC/S, 0+2+1+1+0+0=4 st RWC/D/S, 0+0+7+0+0+0=7 st RWC/D/B

WC, RWC, WC/D, RWC/D, RWC/S, RWC/D/S, RWC/D/B

RWC/D, RWC/D/S, RWC/D/B

WC, RWC/D, RWC/S, RWC/D/S

WC, RWC, WC/D, RWC/D, RWC/S, RWC/D/S



iv

Handfat
Utrustning

1. Vilken utrustning finns kopplat till handfaten? Utrustning som återkommer frekvent.

Handfat, spegel, torkrullehållare, väggfäste för behållare (tvål/handdesinfektion), papperskorg,
bägarautomat, hylla

2. Vilka komponenter varierar i sidled i förhållande till handfatet?

3. Vilka komponenter varierar i höjd i förhållande till golvet?

4. Vilka komponenter varierar i storlek?

5. Vilka komponenter varierar med vilken sida (vänster/höger) de ligger på i förhållande till
handfatet?

Avvikande ytskikt

6. Vilka avvikande ytskikt finns kopplat till handfaten?

7. Vilka avvikande ytskikt varierar i sidled i förhållande till handfatet?

8. Vilka avvikande ytskikt varierar i höjd i förhållande till golvet?

9. Vilka avvikande ytskikt varierar i storlek?

Torkrullehållare (300-550 mm), väggfäste för behållare (200-250 mm), papperskorg (300-500 mm),
bägarautomat (225-350 mm), hylla (550-1050 mm)

Spegel (850-1200 mm), torkrullehållare (1100-1200 mm), väggfäste för behållare (920-970 mm),
papperskorg (550-600 mm), bägarautomat (1200-1250 mm), hylla (800-850 mm)

Spegel (300x700-500x1250 mm), hylla (300x150-400x300 mm)

Torkrullehållare, papperskorg, väggfäste för behållare, hylla

Kakel (150x150 mm), kontrastmarkering, stänkskydd

Kakel (0-225 mm)

Kontrastmarkering (0-100 mm)

Kakel (5x12-8x13 rader), konstrastmarkering (900x1150-hel vägg mm), stänkskydd (580x1100-
650x1180 mm)
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Toalett
Utrustning

1. Vilken utrustning finns kopplat till toalettstolen? Utrustning som återkommer frekvent.

Toalettstol (vägg/golv), toalettarmstöd, toalettpappershållare, sanitetspåshållare,
reservpappershållare, toalettborstställ

2. Vilka komponenter varierar i sidled i förhållande till toalettstolen?

3. Vilka komponenter varierar i höjd i förhållande till golvet?

4. Vilka komponenter varierar i storlek?

5. Vilka komponenter varierar med vilken sida (vänster/höger) de ligger på i förhållande till
toalettstolen?

Avvikande ytskikt

6. Vilka avvikande ytskikt finns kopplat till toalettstolen?

7. Vilka avvikande ytskikt varierar i sidled i förhållande till toalettstolen?

8. Vilka avvikande ytskikt varierar i höjd i förhållande till golvet?

9. Vilka avvikande ytskikt varierar i storlek?

Toalettarmstöd (c/c 600-650 mm), toalettpappershållare (ofta monterat på armstöd, annars 0-550
mm), sanitetspåshållare (325-500 mm), reservpappershållare (300-800 mm), toalettborstställ (250-
650 mm)

Toalettpappershållare (ofta monterat på armstöd, annars 800-1150 mm), sanitetspåshållare (400-
700 mm), reservpappershållare (250-700 mm), toalettborstställ (130-150 mm)

-

Toalettpappershållare, sanitetspåshållare, reservpappershållare, toalettborstställ

Kontrastmarkering

Kontrastmarkering (0-75 mm)

Kontrastmarkering (0-100 mm)

Kontrastmarkering (700x900-hela väggen mm)
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Dusch
Utrustning

1. Vilken utrustning finns kopplat till duschen? Utrustning som återkommer frekvent.

Duschblandare (med eller utan duschstång), duschstång, tvålkorg, duschdraperistång, duschdraperi,
duschvägg, horisontellt handtag, vertikalt handtag, vinklat handtag, klätterhandtag

2. Vilka komponenter varierar i sidled i förhållande till duschen? Där duschen definieras som
hörnet där duschutrustningen samlas.

3. Vilka komponenter varierar i höjd i förhållande till golvet?

4. Vilka komponenter varierar i storlek?

5. Vilka komponenter varierar med vilken sida (innanför/utanför) de ligger på i förhållande till
duschblandaren?

Avvikande ytskikt

6. Vilka avvikande ytskikt finns kopplat till duschen?

7. Vilka avvikande ytskikt varierar i sidled i förhållande till duschen?

8. Vilka avvikande ytskikt varierar i höjd i förhållande till golvet?

9. Vilka avvikande ytskikt varierar i storlek?

Duschblandare (600-1200 mm), duschstång (500-750 mm), tvålkorg (650-1200 mm),
duschdraperistång (800-1350 mm), duschvägg (900-1200 mm), horisontellt handtag (100-400 mm),
vertikalt handtag (950-1000 mm), klätterhandtag (300-1150 mm)

Duschblandare (800-1200 mm), duschstång (800-1400 mm), duschdraperistång (2000-2200 mm),
duschdraperi (50-70 mm), tvålkorg (kan fästas på duschstång 1100 mm, annars 800-900 mm),
horisontellt handtag (800-900 mm), klätterhandtag (800-1000 mm)

Duschstång (600-1150 mm), duschdraperistång (800x1200-900x1350 mm), duschdraperi (1900-
2150 mm), duschvägg (600x1850-900x2150 mm), horisontellt handtag (350-500 mm)

-

Konstrastmarkering

-

-

Konstrastmarkering (1300-1350 mm bredd)
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Bad
Utrustning

1. Vilken utrustning finns kopplat till badkaret? Utrustning som återkommer frekvent.

Badkar, duschblandare, horisontellt handtag

2. Vilka komponenter varierar i sidled i förhållande till badkaret?

3. Vilka komponenter varierar i höjd i förhållande till golvet?

4. Vilka komponenter varierar i storlek?

5. Vilka komponenter varierar med vilken sida (vänster/höger) de ligger på i förhållande till
badkaret?

Avvikande ytskikt

6. Vilka avvikande ytskikt finns kopplat till badkaret?

7. Vilka avvikande ytskikt varierar i sidled i förhållande till badkaret?

8. Vilka avvikande ytskikt varierar i höjd i förhållande till golvet?

9. Vilka avvikande ytskikt varierar i storlek?

-

Duschblandare (900-1200 mm), horisontellt handtag (800-900 mm)

-

-

-

-

-

-
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Spoldesinfektor
Utrustning

1. Vilken utrustning finns kopplat till spoldesinfektorn? Utrustning som återkommer frekvent.

Spoldesinfektor, väggskåp, hyllplan inkl. väggskena

2. Vilka komponenter varierar i sidled i förhållande till spoldesinfektorn?

3. Vilka komponenter varierar i höjd i förhållande till golvet?

4. Vilka komponenter varierar i storlek?

5. Vilka komponenter varierar med vilken sida (vänster/höger) de ligger på i förhållande till
spoldesinfektorn?

Avvikande ytskikt

6. Vilka avvikande ytskikt finns kopplat till spoldesinfektorn?

7. Vilka avvikande ytskikt varierar i sidled i förhållande till spoldesinfektorn?

8. Vilka avvikande ytskikt varierar i höjd i förhållande till golvet?

9. Vilka avvikande ytskikt varierar i storlek?

Väggskåp (100-150 mm), hyllplan inkl. väggskena (0-100 mm)

Spoldesinfektor (130-200 mm), väggskåp (150-200), hyllplan inkl. väggskena (850-1800 mm)

Spoldesinfektor (450x500x850-600x600x1400 mm), väggskåp (400x350x500-400x350x1400 mm),
hyllplan inkl. väggskena (300x600-450x1000 mm)

Väggskåp, hyllplan inkl. väggskena

-

-

-

-
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Övrig utrustning
Utrustning

1. Vilken övrig utrustning finns som inte nämnts tidigare?

Provtagningslucka m. genomräckningsskåp, väggskåp, klädkrok, kroklist, krokbräda, hylla, plats för
engångshandskar/-förkläde, plats för kräkpåsar, skötbord, brits, mobil dusch-/toalettstol

2. Vilka komponenter varierar i sidled i förhållande till rummet?

3. Vilka komponenter varierar i höjd i förhållande till golvet?

4. Vilka komponenter varierar i storlek?

5. Vilka komponenter varierar med vilken sida de sitter på i förhållande till rummet?

Avvikande ytskikt

6. Vilka övriga avvikande ytskikt finns som inte nämnts tidigare?

7. Vilka avvikande ytskikt varierar i sidled i förhållande till rummet?

8. Vilka avvikande ytskikt varierar i höjd i förhållande till golvet?

9. Vilka avvikande ytskikt varierar i storlek?

Provtagningslucka m. genomräckningsskåp, väggskåp, klädkrok, kroklist, krokbräda, hylla, plats för
engångshandskar/-förkläde, plats för kräkpåsar, skötbord

Provtagningslucka m. genomräckningsskåp (800-950 mm), väggskåp (1150-1400 mm), klädkrok
(900-1600 mm), kroklist (1000-1400 mm), krokbräda (900-1600 mm), hylla (600-1400 mm), plats för
engångshandskar/-förkläde (800-1150 mm), skötbord (850-1000 mm)

Väggskåp (400x300x500-600x300x700 mm), kroklist (2-5 krokar), krokbräda (1-2 krokar), hylla
(400x250-600x300 mm), plats för engångshandskar/-förkläde (250-300 mm), plats för kräkpåsar
(150 mm), skötbord (650x600-650x750 mm)

Provtagningslucka m. genomräckningsskåp, väggskåp, klädkrok, kroklist, krokbräda, hylla, plats för
engångshandskar/-förkläde, plats för kräkpåsar, skötbord

-

-

-

-
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Bilaga 2 – House of Quality (HOQ)

RWC

xxvi. Duschmodul
xxvii. Handfatsmodul

xxviii. Toalettstolsmodul
xxix. Övrig utrustning

WC

xxx. Duschmodul
xxxi. Handfatsmodul
xxxii. Toalettstolsmodul

xxxiii. Övrig utrustning
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Bilaga 3 – Testplan

Testplan – Användbarhetstest
Industriellt inspirerad A-projektering med parametriserade rumsobjekt

Syfte och mål av testet
Syfte
Identifiera styrkor och svagheter i användningen och hanteringen av rumsobjekt i en testmiljö. Samla
in åsikter och perspektiv från användare som kan hjälpa till att förbättra användarupplevelsen.

Mål
Hitta faktorer som förhindrar implementering av rumsobjekt i A-projekteringen och omsätta dessa till
förbättringsåtgärder i rumsobjekten.

Forskningsfrågor
Användbarhet

· Hur enkelt förstår användaren vilken parameter som styr vad?
· Vilka tekniska kvalitéer kräver hanteringen av rumsobjekt av användaren?
· Hur uppfattas Dynamo-script av användare?
· I vilken grad lyckas användarna framgångsrikt konfigurera rumsobjekt efter önskemål?

Ändamålsenlighet
· Hur enkelt upplever användaren att det är att konfigurera rumsobjekten efter önskemål?
· Hur ofta upplever användaren att verktyget inte stödjer deras intentioner?

Tillfredställelse
· Är rumsobjekt ett verktyg som uppfattas som effektivt och underlättande?
· Upplevs verktyget som försvårande? Vad?
· Upplever användare att verktyget kan användas av alla?
· Upplever användare att verktyget kan vara ett stöd i projekteringsprocessen om en ansvarig

part sköter uppbyggnad och projektspecifika anpassningar av rumsobjekt och script?
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Deltagarnas egenskaper
Egenskaper Antal deltagare
Deltagartyp
Förberedande
Vanlig
Extra

1
5
1

Totalt antal deltagare 7
Yrkestitel
Civilingenjör
Arkitekt
Byggnadsingenjör
Uppdragsledare

1
1
2
1

Yrkeserfarenhet
0-2 år
3-5 år
6-8 år
9+ år

2
1
1
1

Kunskap i Revit
Grundläggande
Bra
Mycket bra

1
2
2

Kunskap i Dynamo
Grundläggande
Bra
Mycket bra

-
-
-

Ålder
21-30
31-40
41-50
51-60

2
2
-
1

Metod
Användbarhetstestet kommer att utföras genom ett scenario i vilket användarna kommer att bli
anvisade att projektera tre olika typer av rum (WC, RWC och RWC/D) innehållandes olika
kombinationer av komponenter och placeringar. I scenariot kommer användarna behöva förbereda
rum med information om vilken familjtyp som ska placeras där och även ladda in rumsobjekt i
projektet. När användarna med hjälp av Dynamo-verktyg placerat ut alla familjer kommer de att
konfigurera dessa efter typrumsritningar. Användarna kommer att behöva tolka ritningarna och med
den informationen avgöra vilken parameter som motsvarar vilken måttsättning.

Testmiljön som testet kommer att utföras i består av en Revit-modell innehållandes 247 rum, varav 48
stycken är av typen WC, RWC eller RWC/D. Modellen består av 4 våningar och tre av dessa kommer
att redan vara förberedda information om familjtyp i rummen. Användarna kommer att på plan 3
behöva fylla i den informationen i de relevanta rummen, totalt 14 rum.

När rumsobjekten blivit placerade kommer användarna att bli anvisade att konfigurera tre olika
rumsobjekt på tre olika vis. Det första objektet av typen WC konfigureras ”blint” i Revit genom att tolka
namnen på parametrarna. Andra objektet av typen RWC konfigureras genom samma sätt, men nu får
användarna ett pappersark där alla parametrarna synliggjorts. Tredje objektet konfigureras genom en
konfigurator i Excel som med hjälp av Dynamo skickar parametriska värden till Revit.



xxi

Rumsobjekten kontrolleras sedan genom Dynamo-verktyg för att se om tillgänglighetskrav uppnåtts.
En parameter kommer att komma tillbaka som felaktig, varpå deltagarna kommer att bli ombedda att
lösa problemet. När problemet är löst avslutas scenariot med att en extern konsult vill ha en export av
modellen. Konsulten har ingen aning om vad ett rumsobjekt är så innan export anvisas deltagarna ett
separera alla komponenter från rumsobjekten. När alla komponenter är separerade avslutas testet.

Uppgiftslista
Deltagarna får instruktioner med detaljer om vilka rum och familjer som ska bearbetas. En anvisning i
form av ritningar visar deltagarna vad rumsobjekten ska konfigureras till.

1. Förbered rum med beskrivning av vilken familj som ska laddas in.
2. Ladda in familjer i projektet.
3. Placera ut familjer i rum genom Dynamo.
4. Konfigurera familjer enligt typrumsritningar i både Revit och Excel.
5. Kontrollera konfigurationen genom Dynamo.
6. Korrigera eventuella felaktiga parametrar.
7. Separera alla underliggande objekt från rumsobjekten.

Testmiljö och utrustning
Testet kommer att utföras på Sweco Architects kontor i  den miljö som det dagliga arbetet bedrivs.
Utrustningen kommer att bestå av moderatorns Windows-dator där testmodellen ligger tillsammans
med rumsobjekt och Dynamo-verktyg. En mapp där allting finns samlat kommer att förberedas.
Programvarorna kommer att bestå av Autodesk Revit 2017.1 och Dynamo 1.2.1.

Deltagarnas aktiviteter på skärmen kommer att spelas in tillsammans med eventuellt tal.

Moderatorns roll
Jag kommer att sitta med under testet. Innan testet kommer jag att hålla en kort bakgrunsintervju och
introducera deltagarna för konceptet rumsobjekt. Jag kommer även att visa hur rumsobjekten är
uppbyggda. Deltagarna kommer även att få en introduktion till själva testet.

Under testet kommer jag att ta anteckningar på deltagarnas beteende och kommentarer. Vid
eventuella frågor kommer jag att fungera som teknisk support. De gånger den tekniska supporten
åberopas, antecknas detta.

Uppgifter som ska samlas in och utvärderingsåtgärder
För att svara på forskningsfrågorna kommer följande data samlas in under testet:

· Utförandedata
o Antal fel gjorda i konfigureringsfasen
o Antal fel gjorda i användningen av Dynamo-verktygen
o Antal uppgifter genomförda utan assistans

· Preferensdata
o Användbarheten hos rumsobjekten
o Helhetsintryck för hur enkel metodiken är att använda
o Intryck av metodiken kontra traditionell projektering


