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Sammanfattning 
För att ta byggbranschen till nästa steg i utvecklingen är BIM det naturliga steget. I 
teorin tycks många av lösningarna som medföljer implementationen av BIM vara 
enkla att förstå och skapa, i praktiken ligger dock de tekniska lösningarna långt ifrån 
en full implementation i branschen. I arbetet med olika typer av beskrivningar inom 
ett byggprojekt har utvecklingen med hjälp av BIM stått still länge. Då det inte finns 
något vedertaget sätt att utnyttja en BIM-modells information för att fylla olika 
beskrivningar måste det problemet lösas om en effektivisering ska kunna uppnås. 
Rapporten ämnar till att skapa ett arbetssätt för projektörer och personer inblandade 
i olika byggprojekt att hantera beskrivningar av utrymmen och information på ett 
enklare vis. Genom en analys av vilken information som är väsentlig för olika 
beskrivningar har information exporterats ur och importerats tillbaka till en modell i 
Autodesk Revit, samt fördelats till rumsbeskrivningar. Med hjälp av modellen och den 
visuella programmering som upprättats i Dynamo dras slutsatser att som systemet 
med beskrivningar fungerar idag, är ett ineffektivt arbetssätt som kräver en teknisk 
upprustning. Mycket av informationen som upprättas i beskrivningarna finns att tillgå 
i Revitmodellen, men idag är den för det mesta outnyttjad och kvar i modellen varför 
ett arbetssätt för att effektivisera detta presenteras. 
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Abstract 
To be able to take the construction industry to the next stage of development, the 
natural step is by integrating BIM. In theory, it seems like many of the solutions that 
comes with the implementation of BIM are simple to understand and develop. In 
practice, however, the technical solutions are far from being completely implemented 
in the industry. In the making of different types of descriptions within a construction 
project, the development and progress using BIM has been idle for a long time. As 
there is no general way to utilize a BIM model's data to fill various descriptions, one 
problem to be resolved is the efficiency of the way the data is being handled. The report 
intends to create a work flow for people involved in various construction projects to 
deal with descriptions of rooms and information in a more efficient way. Through an 
analysis of which information that is essential for the different types of descriptions, 
information is being exported from and imported back to an Autodesk Revit model. 
The data is then distributed to room descriptions. With the help of the model and the 
visual programming using Dynamo, conclusions are drawn that the way the system 
with descriptions works today is an inefficient way of working that requires a technical 
upgrading. A lot of the information that is being established in the descriptions are 
available in the Revit model, but today it is mostly left unused and stuck in the model 
as to why an approach to streamline this presented. 
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Begreppsförklaring 
 

BIM Building Information Model 

CAD Computer Aided Design. Digital design inom arkitektur 
och konstruktion 

BIM-modell Avancerad 3D-modell över en byggnad eller anläggning 

2D Tvådimensionell design/ritning 

3D Tredimensionell modell 

Plug-in Tillägg till modelleringsprogram 

AMA Allmän material- och arbetsbeskrivning 

IFC Neutralt filformat för kommunikation mellan olika 
modelleringsplattformar 

BSAB Klassifikationssystem för information 

BH90 Bygghandlingar 90, standarddokument för enhetliga 
leveranser  

BIM-samordnare Person/personer som samordnar BIM-modeller 

Dynamo Plug-in till modelleringsprogrammet Autodesk Revit 

VBA Programmeringsspråk för Microsoft Office 
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1 Inledning 
Framtiden inom byggbranschen sägs handla om smarta ritningar och modeller – så 
kallade byggnadsinformationsmodeller (BIM-modeller). För att kunna göra 
professionella visualiseringar som står i tiden med hjälp av modeller är BIM det rätta 
steget. Dessa modeller innehåller ofta väldigt mycket information, många gånger 
information som inte utnyttjas till sin fulla potential. Ett exempel på information 
som upprättas i en modell som inte utnyttjas till fullo är information om rum. Varje 
rum i en byggnad skapas i 3D-modellen med uppgifter om exempelvis ytskikt och 
golv, och för varje rum ska en rumsbeskrivning upprättas. Denna beskrivning 
används sedan i produktionsskedet som underlag för själva fysiska byggandet av 
rummet. I de olika 3D-modellerna går det att ladda ett rum med information när den 
ritas upp, denna information kan sedan föras in i olika typer av beskrivningar utan 
att dubbelarbete behöver utföras. 
 

1.1 Bakgrund  

Beställare för detta projekt är Sweco Architects. På Sweco Architects upprättar man 
idag beskrivningar för hand med hjälp av olika skrivdokument och ett automatiserat 
utnyttjande av den information som finns i modellerna är begränsat. Ett önskemål 
från beställaren var att information om rum borde kunna hanteras utanför Revit av 
olika personer inblandade i projekten. Eftersom arbetet med beskrivningar lätt kan bli 
omfattande är det viktigt att informationen hanteras på rätt sätt och upprättas med 
stor noggrannhet, detta eftersom byggnader innehåller en stor mängd olika rum och 
geometrier.  
 
Med detta arbete ämnar författaren till att presentera hur informationsinnehållet i 
modellen och rummen kan användas på ett smidigt sätt för att skapa en tidsbesparing, 
där detaljerade kunskaper inom 3D-modellering ej krävs. Under arbetet kommer 
denna del av byggprocessen att analyseras och förslag på effektiviseringar kommer att 
presenteras. Efter försök och teoristudier kommer även en arbetsmetod att 
rekommenderas för implementation av denna typ av arbete.  

1.2 Syfte 

Syftet med projektet är att effektivisera arbetet med upprättandet av olika typer av 
beskrivningar samt att upprätta ett arbetssätt för hantering av beskrivningar. 
Ytterligare ett syfte är även att belysa vilka erfarenheter Sweco Architects kan dra nytta 
av med denna typ av arbete. Projektet utförs med hjälp av ett plug-in kallat Dynamo 
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0.9 till 3D-modelleringsprogrammet Autodesk Revit samt programmeringstillägget 
VBA till Microsoft Office.  

1.3 Projektmål 

Målet med arbetet är att reda ut om denna typ av teknik lämpar sig för normalstora 
projekt inom Sweco Architects samt att åstadkomma en tidsbesparing för de 
inblandade i arbetet med beskrivningar. Målen sammanfattas som: 
 

● Tydligt identifiera vilken typ av information i modellerna som är central för 
denna typ av arbete 

● Skapa ett arbetssätt för att komma åt denna information på ett smidigt sätt 
● Betona vikten av en noga utförd modellering och olika detaljeringsnivåer 
● Redogöra för komplexiteten med denna teknik 
● Kvalitetssäkra tekniken med hjälp av försök 
● Resultatet och tekniken bör vara utformat på ett sådant sätt att personer som 

arbetar med dessa beskrivningar dagligen kan nyttja den 
● Rekommendera en metod för hantering av denna typ av information 

 

1.4 Avgränsningar 

Arbetet skrivs i form av heltidsstudier under en period på tio veckor. De avgränsningar 
som kommer att göras handlar i första hand om att begränsa försöken till en 
byggnadsmodell. Arbetet kommer även att begränsas till att endast undersöka 
möjligheterna till effektivisering för hanteringen av rumsbeskrivningar. 
 
En rekommendation av ett arbetssätt ämnar till att effektivisera arbetet med 
rumsbeskrivningar. På grund av projektets omfattning utelämnas studier och siffror 
över exakt hur stor effektiviseringen med det rekommenderade arbetssättet kommer 
att bli. Även en begränsning av olika mjukvaror för byggnadsinformationsmodellering 
har gjorts till endast en. 
 

1.5 Faktainsamling 
All fakta och data som låg som grund för projektet och rapporten hämtades via försök, 
guider, intervjuer, litteratur, artiklar och internet. Med hjälp av video- och textguider 
hämtades nyttig teknisk information om Dynamo, VBA och övrig programmering. 
Denna information säkerställdes med hjälp av försök i olika Revit- och Officemiljöer. 
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Personer som dagligen arbetar med olika typer av beskrivningar intervjuades löpande 
under projektets gång för att kartlägga dagens arbetssätt, dess utmaningar och 
möjligheter. Under intervjuerna fördes anteckningar vilket gjorde att författaren 
kunde gå tillbaka och analysera svaren. Inför intervjuerna skickades frågor ut i 
förberedande syfte.  
 

1.5.1 Analysering 

I samband med faktainsamling gjordes en analysering av informationen för respektive 
område. Även den kod och de program som upprättats har noga analyserats med 
avseende på funktion, tillförlitlighet och hantering av data. 

1.5.2 Dokumenthantering och kvalitetssäkring 

Den fakta och de dokument/modeller som använts till studien tillhör Sweco. Samtliga 
dokument och guider av intresse för samarbetspartner Sweco kommer att levereras i 
form av en leveransrapport separat. Alla dokument som levereras sker via PDF-format 
för att säkertställa kvaliteten. Rekommendation till införande av arbetssätt för 
beställare kommer att ske med hjälp av en rekommendationsmall med tillhörande 
guide. 

1.6 Målgrupp 

Den tänkta målgruppen för studiens resultat är framförallt beställare, Sweco 
Architects, men även personer som dagligen arbetar med olika typer av rum eller 
beskrivningar inom byggbranschen kan ta del av studiens resultat. 
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2 Teori 
Datorer och mjukvaror är väldigt användbara verktyg som byggbranschen idag inte 
skulle klara sig utan. Alltifrån modellering till hantering av olika processer inom 
byggprojekt är datorprogram och dess funktioner en viktig kugge. Eftersom byggnader 
och uppförandet av dem är komplext med många moment inblandade har 
byggbranschen moderniserats mer och mer, där bland annat programmering har 
introducerats som ett verktyg. 

2.1 BIM - Byggnadsinformationsmodellering 

De senaste åren har ett nytt uttryck tagit fart i byggbranschen. Ordet BIM, eller 
byggnadsinformationsmodeller används flitigt men det råder delade meningar om vad 
uttrycket egentligen står för. För vissa är BIM en mjukvara, för vissa är det 3D-
modellen över byggnaden och för andra är det ett arbetssätt och en process att använda 
information och data om en byggnad på ett organiserat och strukturerat sätt 
(Graphisoft, 2016). Med BIM avses ett integrerat arbetsflöde genom hela 
byggprocessen som knyter ihop branschen ända från första idé tills dess att 
förvaltningsskedet tar över med hjälp av smarta 3D-modeller och utnyttjandet av olika 
mjukvaror.  
 
Arbetet med BIM startar för det mesta med en digital 3D-modell över en byggnad. 3D-
modellens funktion och primära syfte är att representera verkligenheten. Denna 
represenation av verkligheten är dock mer än bara geometrier och linjer. I en komplett 
BIM-modell finns byggnadens samtliga komponenter - både fysiska och tekniska 
inlagda. Väggar, tak, golv, pelare, dörrar, fönster, balkar med mera har en digital 
motsvarighet till den fysiska komponenten, detta för att åstadkomma att byggnaden 
ska bete sig som i verkligheten och även för att kunna utföra olika typer av tester på 
den. (Graphisoft, 2016) 

2.1.1 BIM i branschen idag 

Den tekniska 3D-modellen över byggnaden och synen på byggbranschen i stort är på 
väg att konkurrera ut den traditionella byggprocessen på grund av att den underlättar 
arbetet i allt ifrån kalkyler och simuleringar till samordning och byggande (Andersson, 
Jonsson, 2013). Mycket av arbetet inom byggprocessen sker dock fortfarande med 
hjälp av papper och penna och 2D-ritningar. I en 2D-miljö är det svårt att förutse 
problem, varför BIM är ett kraftfullt verktyg för att styra byggprocessen och 
förvaltning, men det ställer väldigt höga krav på att de som upprättar modeller och de 
som senare ska hantera och använda dem är väl insatta i arbetsmetodiken (Fastec 
Sverige, 2015). 
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Ny teknik och nya arbetssätt inom IT möter dock ofta kraftigt motstånd. Företag vill 
ta de nya teknikerna som BIM medför och implementera dessa i gamla arbetssätt och 
vanor. Detta skapar en förvirring genom att man glömmer analysera vad själva BIM-
verktyget kan ha för nytta om det istället används på rätt sätt. (Hardin, McCool, 2015) 
 

2.2 Autodesk Revit 

För att arbeta i BIM finns en mängd olika modelleringsprogram tillgängliga, och till 
dessa finns även ofta olika typer av plug-ins eller extensions som utökar 
användarinnehållet och dess funktioner. Ett av de mest använda 
modelleringsprogrammen är Autodesk Revit som är en mjukvaruapplikation 
framtagen för byggnadsmodellering av teknikkonsultföretaget Autodesk (Autodesk, 
2016a). Med hjälp av Revit kan användaren skapa hela byggnader i en virtuell 3D-
miljö för olika byggprojekt. Programmet riktar sig huvudsakligen till arkitekter, 
konstruktörer och VVS-projektörer och klarar av att hantera stora mängder 
information och geometrier i samma modell (Ris, 2014). Programmet är väl utformat 
och klarar av att hantera stora mängder data och information, inte minst information 
om rum och rumsparametrar. 

2.2.1 Central lagring av information 

Eftersom många aktörer ofta är inblandade i modelleringen och projekteringen har 
Revit en funktion som tillåter en central lagring av information på en server så att flera 
personer kan arbeta i samma miljö samtidigt, kallat Worksharing. Varje person som 
är inblandad sparar en egen lokal projektfil som Figur 1 illustrerar, som sedan 
synkroniseras med centralfilen efter att arbetet är utfört. Detta öppnar för att 
projektörer exempelvis kan arbeta i olika plan eller delar av en byggnad och sedan 
koppla ihop den med de andra delarna i centralfilen (Autodesk, 2016b). Tekniken 
ställer höga krav på databaser och internetlagring men är nödvändig för stora projekt 
där många arkitekter och ingenjörer är inblandade.   
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När en del av byggnaden används och ändras låses den tillfälligt för övriga användare 
tills arbetet är utfört vilket gör att dubbelarbete kan undvikas. För att åstadkomma 
detta ges de inblandade medarbetarna olika typer av rättigheter att ändra i filen och 
komma åt vissa delar. (Autodesk, 2016c) 

2.2.2 Detaljeringsnivåer 

I många fall är det svårt att veta på vilken nivå en modells detalj bör vara uppbyggd. 
Vanligt är att projektörer lägger ned mycket tid på att få till precisionssäkra detaljer i 
onödan, eftersom för vissa objekt stannar informationen i modellen eller utnyttjas på 
något annat sätt som inte kräver särskilt hög nivå av detalj (Sweco, 2015).  
 
Att bestämma till vilken grad en byggnads olika objekt bör ritas till kan skapa 
förvirring, varför uttrycket detaljeringsnivå måste tas hänsyn till. Med 
detaljeringsnivå menas till vilken nivå av detalj olika objekt i en BIM-modell ska ritas. 
Vissa objekt kräver mer detalj och således mer nedlagd tid medan andra endast kan 
vara linjer utan information kopplad till den. För att bedöma vilken detalj objekt 
behöver vara i måste utredningar över detaljens nytta göras. Det finns exempelvis 
ingen anledning att placera ut ytskikt i ett rum i en modell om inte ytskiktsprodukten 
är fastställd. Det är därför svårt att specificera någon exakt detaljeringsnivå genom 
hela projektet, då produkter alltid kan ändras längs vägen. Däremot är det av stort 

Figur 1. Illustration över arbetet mellan medarbetare och centralfil i Autodesk Revit. (Autodesk, 2016c) 
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intresse att föra in information som exempelvis ytskikt, som är kända för det utrymmet 
då informationen blir av nytta i ett senare skede. (Jacobsson, 2015) 

2.2.3 Information utanför Revit 

Information måste i många fall vandra mellan en byggnadsmodell i Revit och olika 
uppställningar eller beskrivningar. Dessa skrivs ofta i separata skrivdokument men 
mycket av informationen de olika dokumenten laddas med går att koppla till olika 
objektparametrar i modellen. Som Figur 2 illustrerar är ett av många objekt som går 
att exportera ut ur modellen ett rum. Rummets geometrier i modellen begränsas som 
användaren själv bestämmer och bildar ett Objekt. Objektet får sedan en mängd 
Properties (parametrar) enligt Figur 3 där information om exempelvis golvyta, 
väggfärg, takhöjd med mera finns att ange.  

 
Dessa parametrar är av stort intresse att exportera ut ur modellen till olika ändamål. 
Det finns en mängd olika sätt att utföra exporten. Dels klarar Revit av att utföra en 
egen typ av export med hjälp av uppställningar kallade Schedules eller olika typer av 
databaslösningar men informationen kan även exporteras med hjälp av 
programmering. När informationen har exporterats kan den fördelas ut till rätt ställe 
för de olika beskrivningarna. Eftersom stora byggnader innehåller enorma mängder 
information och rum är det viktigt att kunna arbeta med och ändra denna information 

Figur 2, ett rum definieras i Revit genom att ange inom vilka gränser rummet ska tillhöra. 
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utanför Revit eftersom det är tidskrävande att ändra informationen rum för rum i 
modellen.  
 

 

Figur 3, under varje utmarkerat rum finns ett antal olika parametrar tillgängliga att fylla med information. 

 
När en byggnad i ett tidigt skede projekteras är det inte helt självklart vilka ytskikt som 
är fastställda i de olika rummen. Det kan i vissa fall variera kraftigt. Exempelvis kan 
det i många projekt endast vara bestämt att golvet kommer att innehålla betong som 
ytskikt tillfälligt men uppgifter om eventuella tillägg så som till exempel laminat eller 
kulörer kan i vissa fall bestämmas senare. Detta gör att informationen under 
Properties kan bli ofullständig eller i vissa fall oanvändbar då den kommer att ändras 
senare. (Sweco, 2016) 
 

2.2.4 Dynamo 

För att kunna hantera dessa parametrar finns ett gratis tillägg (plug-in) till Revit kallat 
Dynamo som bygger på visuell programmering med noder och linjer mellan dessa 
noder. Noderna talar om kommandon som ska utföras och linjerna kopplar samman 
de olika kommandona med varandra. Systemet är en mildare form av programmering 
med förklaringar för varje nod. Dynamo tar arbetet med byggnadsinformations-
modellering till ytterligare en nivå av komplexitet och är ett plug-in med öppen källkod 
för att ge användaren så stor flexibilitet som möjligt i arbetet (Dynamo, 2015).  
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För att kunna nyttja Dynamo i arbetet med rum och information finns en mängd olika 
vägar att gå. Ofta bygger systemet på att en viss typ av objekt först väljs/markeras, 
exempelvis rum enligt Figur 4. Sedan används noder för att specificera vilken 
information som ska väljas ur objektet och sist hur programmet ska hantera och 
förhålla sig till den informationen.  
 

 

 
Genom att själv kunna sätta parametrar kan användaren forma programmet och själv 
bestämma vad Dynamo ska göra med informationen. Som figur 5 visar tenderar 
programmen att bli långa och komplicerade att följa och förstå.  För att motverka detta 
finns förklaringar till varje nod inlagt per automatik, samt kraschrapporter för när 
programmet inte fungerar som det ska.  Det ger användaren stöd längs vägen för att 
kunna skapa stadiga fungerande flödesscheman. 
  

 
För att säkerställa att Dynamo hanterar datan på rätt sätt och för information till rätt 
ställe sätts en parameter i koden upp som tar hänsyn till objektets unika nummer i 
Revitmodellen, kallat UniqueID. Varje objekt i modellen är tilldelat ett UniqueID som 
gör att komponenter ska kunna gå att urskilja från varandra för att undvika 
förväxlingar. Utöver UniqueID kan listorna formatteras på så sätt att varje rum som 

Figur 4, med hjälp av kodblock (noder) med kommandon och linjer mellan dem kan användaren styra vilken 
typ av information som ska hanteras. 

Figur 5, illustration över längd och komplexitet över ett färdigt program i Dynamo  
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exporteras motsvaras av en rad i kalkylarket. Detta skapar en möjlighet att hantera 
och sortera datan utanför Revitmiljön och fortfarande kunna importera tillbaka den 
till modellen efteråt.  
 

2.3 Rumsbeskrivning 

En rumsbeskrivning är ett dokument som upprättas i samband med projektering av 
en byggnad. Rumsbeskrivningens syfte är att beskriva de färdiga ytskikt som ska 
utföras inom entreprenaden. I samband med att rum byggs eller renoveras används 
rumsbeskrivningen som underlag för att ge entreprenören bättre möjligheter att 
genomföra sitt arbete på ett fackmannamässigt sätt. Som standard gäller att respektive 
rum som utförs inom entreprenaden ska utföras enligt föreskrifterna i Svensk 
Byggtjänst referensverk Allmän material- och arbetsbeskrivning (AMA). Vissa typer 
av arbeten har dock inte en enkel och entydig koppling till AMA, rumsbeskrivningen 
fungerar då som ett stöd för att tydliggöra exempelvis kompletteringar och 
renoveringar inom beskrivet område där förklaringar till dessa inte finns på ett 
entydigt sätt. (Sweco, 2016) 
 
På grund av att vissa utrymmen och arbeten inte har en uppenbar koppling till AMA 
varierar nivån och hur omfattande rumsbeskrivningarna för en byggnad är. I vissa 
utrymmen kan beskrivningen innehålla mer detaljerad information för särskilda 
arbeten inom det utrymmet, medan det i andra utrymmen är mindre omfattande då 
arbetena bedöms vara mindre komplicerade. För att undvika att entreprenadarbeten 
utelämnas enbart för att åtgärderna inte beskrivits till fullo i beskrivningarna ansluter 
dokumentet till AMA-texterna, vilken ligger till grund för att arbetet ska vara utfört på 
ett fackmannamässigt vis. (Sweco, 2016) 
 

2.3.1 Utformning 

Rumsbeskrivningen är uppdelad i olika kategorier enligt Figur 6. Denna typ av layout 
skapar ett enhetligt utseende för samtliga projekt inom Sweco. Mallen är uppbyggd i 
Microsoft Word med hjälp av tabeller. 
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Figur 6, rumsbeskrivningens layout och olika delar. (Sweco, 2016) 

 
I rumsbeskrivningen finns ett antal olika punkter listade: 
 

● 1. Rumsnummer och rumsnamn. Det aktuella utrymmets benämning. 
● 2. Rivning/demontering. Under rivning presenteras de rivningsarbeten 

som ska utföras inom entreprenaden i utrymmet. Till det hör håltagning, 
bilning, urgrävning och andra typer av demonteringar. 

● 3.  Stomkomplettering. Inom stomkomplettering beskrivs generella 
renoveringsarbeten som ska utföras inom utrymmet. Under kategorin faller 
flytt av väggar, igensättning samt kompletterande åtaganden. 

● 4. Nytt. Under nytt presenteras de föreslagna ytskikten som ska upprättas 
i utrymmet: 

○ G golv 
○ S sockel 
○ V väggar 
○ T tak 
○ Ö övrigt, inredningar 
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I många fall finns denna typ av information att tillgå ur Revitmodellen via Properties 
enligt föregående kapitel, men dess lagringskapacitet utnyttjas endast begränsat i 
dagsläget. Genom att föra in informationen från början kan dubbelarbete undvikas, 
men det ställer högre krav på projektören. Under varje material finns möjlighet att 
föra in de specifika ytskikt som önskas i utrymmet, med tillhörande AMA-kod och 
andra egenskaper. 
 

2.4 Rumsfunktionsprogram 

För att beskriva ett rums funktion eller verksamhet, används ett formulär kallat 
rumsfunktionsprogram eller rumsfunktionsbeskrivning. Dokumentet upprättas i 
samband med projektering av en byggnad och används som underlag för att se till att 
krav och önskemål på olika utrymmen i ett byggprojekt uppfylls på ett sådant sätt att 
samtliga inblandade parter kan förstå egenskaperna av utrymmet. Dokumentet 
innehåller många parametrar som talar om rummets innehåll; med exempelvis 
ljudklass, värmesystem, säkerhetsklass, belysning, ytskikt med mera som utrymmet 
innehåller. Detta dokument skapas för att i många fall är de personer som ska nyttja 
lokalerna inte insatta i hur utformningen av rummet går till och presenteras, för att 
undvika missförstånd senare på vägen. 
 

2.5 Filformat 

För att information ska kunna hanteras av olika personer med olika mjukvaror krävs 
neutrala filformat. En implementation av BIM måste göras med avseende på att olika 
program ska kunna kommunicera med varandra. Bara då kan olika 
programvarutillverkare utveckla egna produkter utan att hämma utvecklingen av 
BIM. Neutrala filformat bryter även en eventuell monopolsituation inom mjukvaror 
vilket kan leda till att projektörer och företag blir låsta till dyra programvaror. 
(Graphisoft, 2016)  

2.5.1 IFC 

Industry Foundation Classes (IFC) är ett av dessa öppna filformat för hantering av 
BIM-modeller utvecklat av den leverantörsoberoende organisationen buildingSMART 
(Graphisoft, 2016). Formatet bygger på öppen källkod och är certifierat av den 
Internationella standardiseringsorganisationen, ISO. Precis som andra BIM-modeller 
innehåller IFC-modeller byggnadsdelar med information kopplat till dessa. Då olika 
mjukvaruprogram läser informationen på olika sätt och för det mesta inte kan 
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kommunicera med varandra, behövs en standard för att kunna göra en koppling 
mellan dem. De programvaror som stödjer IFC-formatet läser och genererar 
geometrin och de olika komponenterna i modellerna på ett enhetligt sätt (Jacobsson, 
2015). Detta för att möjliggöra arbetet mellan olika typer av mjukvaruplattformar för 
BIM-modellering. IFC släppte sin första version år 2000 och den senaste versionen av 
IFC, kallad IFC4 släpptes år 2013 med sin senaste uppdatering i juni 2015 
(buildingSMART, 2016).  
 
För att möjliggöra en fullständig tillämpning av IFC krävs att byggnadsmodellen är 
uppbyggd på rätt sätt. De olika delarna i modellen måste vara kopplade till varandra 
och uppbyggda på enhetligt sätt för att formatet ska kunna vara hanterbart. I IFC-
formatet finns en mängd olika standardobjekt, eller containers beskrivna. Dessa 
containers innehåller olika typer av viktig information och parametrar som bygger upp 
objektet. De uppdateras ständigt och i takt med att formatet växer blir övergången till 
IFC allt smidigare. För Revit är många av standardobjekten, så som väggar och tak, 
per automatik anslutna till de olika standardobjekten i IFC-formatet. Detta gör att 
extra användaråtgärder för att utföra exporten kan undvikas. När det däremot ska 
exporteras ett objekt som inte är anslutet till IFC-containern får den kopplingen göras 
manuellt vid det tillfället. (Autodesk, 2016d) 

2.5.2 VBA 

Visual Basic for Applications (VBA) är Microsofts egna implementation av språket 
(programmering) Visual Basic som framförallt är framtaget för Microsoft Office. 
Språket tillåter användaren att utöka användarinnehållet till de olika Office-
programmen, i synnerhet Word och Excel för att skapa olika makron och kommandon. 
VBA ger Office-användare och personer utan programmeringskunskaper en möjlighet 
att via ett gratis verktyg utveckla egna program snabbt och enkelt. Tillägget behöver 
inte särskild träning inom programmering och kan exempelvis användas för att skapa 
en länk mellan Word och Excel för att förflytta information mellan programmen. 
(Plant, Murrell, 2007) 

2.6 Benämningar och standarder 

För att branschen ska kunna enas om hur information ska presenteras krävs 
standarder för olika typer av benämningar och handlingar. På samma sätt som arbetet 
med neutrala filformat måste branschens olika system och klassifikationer gå att förstå 
oavsett vilken disciplin som hanterar informationen. För att BIM ska kunna införas 
som arbetssätt behöver alla aktörer arbeta och presentera underlag och data på ett 
enhetligt sätt. (Ekholm et al, 2015) 
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2.6.1 BSAB 2.0 

BSAB är ett klassifikationssystem som används inom byggindustrin i Sverige. I 
systemet ingår arbetssätt och riktlinjer för att klassificera, hantera och förvalta 
information på ett enhetligt sätt genom hela byggprocessen. Det nya systemet som 
släpptes i januari 2016, BSAB 2.0, är bland annat designat för att anpassa hanteringen 
av information till digital modellering. Det gamla systemet, BSAB 96, är ej anpassat 
till BIM och ställer i dagsläget låga krav på den digitala delen av byggbranschen.  Det 
nya gemensamma klassifikationssystemet innehåller definitioner och beskrivningar 
för objekt i hela byggprocessen - inte bara i produktionsskedet utan även i projektering 
och förvaltning. Systemet bygger på ett gemensamt språk via en ISO-standard och det 
uppdateras kontinuerligt. Även en engelsk version kommer att lanseras för att göra en 
koppling till andra internationella system för klassificering. (Svensk Byggtjänst, uå) 

2.6.2 Bygghandlingar 90 

Bygghandlingar 90 (BH90) är en samling standarddokument för byggprocessen 
framtagen av Swedish Standards Institute (SIS) (SIS, uå). Dokumenten finns till för 
att skapa enhetliga och likartade bygghandlingar för de olika skedena byggnaden går 
igenom. Standarddokumenten är uppdelade i åtta olika delpresentationer, med 
rekommendationer och förklaringar i allt från standarder på hur en byggnad ska 
måttsättas, till digitala hanteringar och överlämningar av ritningar och modeller.  
 
I byggprocessen pågår ända från planeringsskedet till överlämningen av byggnaden 
och förvaltning ett ständigt utbyte av information mellan olika parter. BH90 finns där 
för att ge råd på hur detta informationsutbyte bör gå till. Del 8 i dokumentsamlingen 
behandlar denna del av byggprocessen, där den beskriver hur informationsutbytet bör 
gå till med riktlinjer enligt fyra exempel: 
 

1.     Översiktlig grafisk redovisning 
2.    Byggdelsklassad grafisk redovisning 
3. Byggdelsklassade objekt med förenklad grafik och generella egenskaper 
4. Byggdelsobjekt med detaljerad grafik och specifika egenskaper  

 
Eftersom avancerade 3D-modeller kräver stor lagringsdata och ställer höga krav på 
användaren, bör informationen samordnas via en eller flera så kallade BIM-
samordnare för att hålla struktur i leveranserna. (Jacobsson et al., 2015)  
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2.6.3 BIM-samordnare  
 
Byggprocessen har med hjälp av BIM under de senaste åren blivit alltmer digital. För 
projekt där åtminstone 3D-modellering är centralt bör en informationssamordnare, 
eller BIM-samordnare utses. För att implementera detta finns ett dokument upprättat 
av BIM Alliance som vägledning. Rollen som informationssamordnare medför bland 
annat kravställning och riktlinjer för digitala leveranser, strategier för BIM överlag i 
projekt samt ett ansvar att samordna projektörer mot de gemensamma mål beställaren 
eller byggherren sätter upp. Eftersom arbetet med modeller och ritningsunderlag är 
omfattande, är det av yttersta vikt att informationssamordnaren är sakkunnig. Det är 
även av yttersta vikt att BIM-samordnaren följer de rekommendationer och 
anvisningar som presenteras i BH90 samt har kunskap om de system som 
informationen ska färdas i.  (BIM Alliance, 2014)  
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3 Genomförande 
För att besvara uppsatta frågeställningar, mål och syften i rapporten påbörjades 
studien med en definition av hur arbetet med rumsbeskrivningar utförs i dagsläget. 
Genom faktainsamling, litteratur och intervjuer hos beställaren Sweco Architects 
identifierades problemområden med dagens arbetssätt och eventuella förbättringar 
och effektiviseringar som skulle kunna göras.  
 
Med hjälp av mallar för rumsbeskrivningarnas utformning och informationsinnehåll 
har kritiska parametrar identifierets och exemplifierats. Parametrarnas faktiska 
innebörd har noga analyserats för att kunna utföra effektiviseringen med arbetet så 
bra som möjligt. Eftersom byggnader ofta innehåller hundratals olika rum och 
utrymmen har studien formats för att se till att denna typ av arbetsmetod även lämpar 
sig för stora datamängder. 
 
För denna typ av arbete är Autodesk Revit ett utmärkt verktyg. Versionen som använts 
i projektet är Revit Architecture 2016 tillhandahållen av Sweco. Programmets 
struktur, funktioner och uppbyggnad har undersökts för att noga kunna avgöra dess 
styrkor och svagheter vad gäller hantering av denna typ av information, i synnerhet 
rumsinformation. Den Revitmodell som stora delar av projektet har utgått ifrån är 
Byggnad 2 på Norrlands universitetssjukhus i Umeå enligt Bilaga 7-10. Även 
testmodeller av mindre skala har använts som underlag för försök. 
 
Hanteringen av informationen i modellen har varierat under projektets gång. Då 
modellerna ofta är inkompletta sett till dess lagringskapacitet av rumsinformation har 
mycket fokus legat i att hantera den data som återkommer i samtliga projekt med stor 
precision. Denna typ av data är framförallt rumsnummer och rumsnamn medan data 
som ofta saknas eller ej ännu hunnit bli upprättad är exempelvis ytskikt i rummen. 
 

3.1 Dynamo 

Större delen av projektet har utgått ifrån plugin-programmet Dynamo till Autodesk 
Revit 2016. Tillägget bygger på visuell programmering och en upprättning av ett 
färdigt program för hantering av rumsinformation har gjorts. För att upprätta 
programmet i Dynamo krävdes försök av olika slag och analyser av resultaten i 
försöken gjordes för att säkerställa dess tillförlitlighet.  
 
Skapandet av programmet började med en definition av vilken typ av information som 
skulle exporteras ut ur Revitmodellen. Till att börja med låg fokus på att markera och 
exportera ut rumsnamn och rumsnummer för samtliga markerade utrymmen till ett 
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dokument i Microsoft Excel. Allteftersom kunskap om tekniken Dynamo ökade och 
optimeringar för ett bättre flödesschema gjordes kunde mer information exporteras 
ut. För att se till att informationen som exporterats skulle vara hanterbar prioriterades 
att exporten skulle ske med stor noggrannhet och i formatterade listor med sortering 
enligt önskemål.  
 
Nästa steg i arbetet med Dynamo var att skapa en importfunktion till Revit. Import av 
information från externa datakällor visade sig vara komplicerat och krävde många 
försök. Genom att säkerställa att information som importerats är kopplat till rätt 
objekt via dess unika ID-nummer kunde en import av modifierad information från ett 
Exceldokument upprättas. 

3.2 Visual Basic for Applications 

För att hantera arbetssättet med skapandet av rumsbeskrivningar användes 
framförallt Microsoft Word, Microsoft Excel och tillägget Visual Basic for 
Applications (VBA). Genom VBA skapades ett makro enligt Bilaga 6 som läser av 
information rad för rad i Excel och placerar datan enligt posterna 
rumsbeskrivningsmallen. Exceldokumentet bygger på exportfunktionen från Dynamo 
där varje rad representerar ett rum. Detta VBA-skript upprättades med hjälp av 
faktainsamling om VBA som programmeringsspråk och genom olika typer av försök. 
Via analyser av funktioner och datahantering skapades rumsbeskrivningar med hjälp 
av skriptet enligt användarens egna önskemål. 
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4 Resultat 
För att uppnå en effektivisering har olika typer av program och metoder tagits fram. 
Dels har två separata program i Dynamo utvecklats, en arbetsgång för hantering av 
information utanför Revit med VBA har skapats och ett arbets- och förhållningssätt 
till dessa rekommenderas. 

4.1 Program i Dynamo 

Genom analyser och försök har två separata filer i Dynamo tagits fram. Dessa filer 
rekommenderas hanteras separat i de olika lokala Revitfilerna i Workshare-miljön. De 
bör framförallt användas vid behov av upprättande av rumsbeskrivningar. På grund 
av programmens komplexitet bör de hanteras med största försiktighet då information 
kan gå förlorad. Programmen tillåter att användaren ångrar ändringar men trots det 
bör programmen hanteras varsamt.  

4.1.1 Export av information 

Den ena filen behandlar exportfunktionen för rumsinformation och den bör sättas upp 
enligt Bilaga 1; Export_rooms.dyn av aktuell BIM-samordnare för projektet. 
Information exporteras med hänsyn till UniqueID för att undvika förväxlingar eller 
dubbla uppsättningar data. Exportfilen är uppbyggd på så sätt att den med hjälp av 
kodblocket All Elements of Category → Rooms plockar ut samtliga rum som finns 
utmärkta under kategorin Rooms i Revitmodellen. Med hjälp av att definiera vilka 
parametrar som ska exporteras ur rummen styr användaren själv vilken information 
som är väsentlig för aktuellt projekt/beskrivning. Genom kodblocket 
Excel.WriteToFile kan sedan datan skrivas till Microsoft Excel där den bör hanteras 
på så sätt att varje rad i kalkylarket motsvarar ett rum med dess olika parametrar, 
enligt Bilaga 4.  

4.1.2 Import av information 

Den andra filen innehåller en importfunktion där information bör importeras med 
hänsyn till UniqueID enligt Bilaga 2; Import_rooms.dyn. Detta för att varje rum ska 
paras ihop med rätt egenskaper enligt raderna i kalkylarket. Med hjälp av kodblocket 
Excel.ReadFromFile läses datan med hänsyn till UniqueID enligt 
ElementSelector.ByUniqueID(Id,true). Vilka parametrar som ska importeras till 
Revitmodellen bör bestämmas genom Element.SetParameterByName för att 
användaren själv ska kunna styra vad som ska importeras och under vilken post 
informationen ska placeras i modellen. Importen av information bör göras med stor 
noggrannhet och vaksamhet eftersom det medför stora konsekvenser att förväxla 
information och benämningar i modellen. Funktionen som upprättats är hindrad av 
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att samtliga kolumner i Exceldokumentet under den parameter som ska importeras 
måste vara ifyllda med någon information, koden tillåter inte att nollvärden existerar. 
Där rekommenderas i det fall då ytskikt ej är bestämt att ett blanksteg lämnas. 

4.1.3 Kvalitetssäkring av detaljeringsnivåer i Revitmodell 

För att säkerställa att rumsinformationen som upprättas, antingen i Revimodellen 
eller i kalkylarket, är korrekt bör en kvalitetssäkring göras. Data som på något sätt ska 
föras in i någon typ av beskrivning bör vara korrekt, på så sätt undviks dubbelarbete 
och oanvändbar data. Utöver den data som går att upprätta, bör en undersökning 
göras över vilken data som kan vara möjlig att upprätta i det skede byggnaden befinner 
sig i som kan vara av nytta inför kommande skeden. En modells lägstanivå för 
detaljeringsgrad bör bestämmas. 
 
Modellens format, layout och olika benämningar bör vara konsekvent för samtliga 
projekt enligt BSAB 2.0- och Bygghandlingar 90-systemet. För att modellen ska vara 
läs- och användbar i samtliga led behövs en sammanställning göras över vilken 
information som anses vara tillförlitlig. Rum, rumsnamn, rumsnummer, rumsarea 
och ytskikt/utformningar måste stämma överrens med verkligheten för att 
användaren ska kunna skapa tillförlitliga beskrivningar. Detta arbete med 
kvalitetssäkring rekommenderas göras av aktuell BIM-samordnare för projektet. 

4.2 Arbetsgång för hantering av rumsinformation i Microsoft 
Office 

För att samtliga personer som arbetar i olika projekt ska kunna använda sig av denna 
typ av rumsbeskrivningshantering rekommenderas att Microsoft Office-programmen 
Word och Excel används. Detta för att det är bekväma miljöer som inte kräver någon 
extra upplärning för att göra övergången så pass smidig som möjligt. 

4.2.1 Microsoft Word/Excel 

Hantering av rumsbeskrivningar bör ske med hjälp mallen i Bilaga 3; room.docx, och 
makrodokumentet i Bilaga 6; Doc1.docm Varje post i mallen room.docx representeras 
av en kolumn i kalkylarket i Bilaga 4; rooms.xlsx. Med hjälp av en Search and Replace-
funktion i VBA-koden letar funktionen reda på den information som presenteras 
under de olika hakparenteserna i mallfilen, rad för rad i Excel-dokumentet. Excel-
dokumentet är vidare anslutet till room.docx och skapar en ny sida i Word-
dokumentet för varje rad funktionen stöter på i Excel-filen. Funktionen läser även av 
informationen under varje post och placerar den på rätt ställe, enligt användarens 
önskemål. Utöver kopplingen mellan mallfilerna behövs ett introduktionsdokument 
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anslutas till rumsbeskrivningen enligt Bilaga 6; intro.docx. Detta dokument ansluter 
även det till room.docx. Introduktionsdokumentet innehåller information om aktuellt 
projekt, personer inblandade och generell information som tillkommer med 
rumsbeskrivningen. 
 
Eftersom hantering av stora modeller med hundratals, kanske tusentals rum ger en 
stor och trögarbetad Word-fil med beskrivningar bör uppbyggnaden av 
rumsbeskrivningar göras för ett fåtal plan åt gången för att sedan göra 
sammanslagningen av dokumenten separat.  

4.2.2 Molnlagring 

Eftersom många personer kan vara inblandade i upprättandet av ytskikt i olika 
utrymmen, rekommenderas en typ av molnlagringtjänst likställt med Microsoft 
Office365 användas för Exceldokumentet rooms.xlsx. Detta öppnar för att personer 
kan arbeta med beskrivningarna samtidigt och fylla på med ytskikt allteftersom de 
fastställs, parallellt med projekteringen av byggnaden. Grundlayouten för 
molnlagringsdokumentet bör vara upprättat av aktuell BIM-samordnare så att 
kolumner och rader stämmer överrens med layouten skapad av exportfilen 
Export_rooms.dyn. Molnlagringsdokumentet kan sedan hämtas lokalt och med hjälp 
av makrodokumentet Doc1.docm upprättas rumsbeskrivningarna.  

4.3 Rekommendation av metod  

En undersökning bör göras för vilken information i projekteringsskedet som är av 
nytta när rumsbeskrivning eller rumsfunktionsprogram ska upprättas. Modellens 
information bör säkerställas och ska överensstämma med informationen i de olika 
beskrivningarna. Använd framförallt erfarenheterna som studien visat för att 
exportera rumsnummer och rumsnamn ur Revitmodellen till att börja med, då mycket 
av rumsinformationen fastställs separat vid senare tillfälle. Istället för att föra in 
information i modellen, förs information in i molnlagringsdokumentet och sedan in 
till modellen vid behov.    

4.3.1 Strategi för implementation 

Nyttan med vad denna typ av teknik kan tillföra måste först och främst fastställas med 
hjälp av en analys av befintligt system för rumsbeskrivningar. För att vidareutveckla 
arbetssättet med programmering som bas rekommenderas att en extern konsult inom 
ämnet upprättar ett fungerande program med denna studie som underlag. Detta för 
att ge Revitanvändarna tillförlitlighet och för att undvika dataförluster längs vägen. 
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Först då kan en fullständig implementation börja utvärderas. Innan dess bör tekniken 
användas där det finns utrymme och ses som ett hjälpmedel. 

5 Diskussion 
Idag finns det inte något vedertaget arbetssätt för en effektiv hantering av 
rumsbeskrivningar. Det mesta sker manuellt, vilket innebär att denna typ av hantering 
av information är eftertraktad. För att få detta arbetssätt att fungera i praktiken anser 
jag att den bästa vägen att gå är att försöka utnyttja något av det som presenterats i ett 
mindre byggprojekt till att börja med. Eftersom resultatet av studien utmynnade i ett 
färdigt avancerat rumshanteringsprogram uppdelat i ett par olika faser borde 
programmets kapacitet sättas på prov ordentligt. En av många fördelar med detta 
arbetssätt är att bara vissa delar av programmet kan utnyttjas, allting behöver inte ske 
på samma gång. Däremot anser jag att stor vikt bör läggas i att förstå hela ledet med 
programmet så att det inte upplevs förvirrande eller skrämmande att utföra de olika 
kommandona.  
 
Dynamo är ett kraftfullt verktyg som när det används på rätt sätt är ett väldigt väl 
fungerande tillägg, men används det fel och slarvigt kan det få stora konsekvenser. Till 
exempel så är det fullt möjligt att ändra rumsnummer i en hel byggnad med tusentals 
rum med ett knapptryck, vilket kan göra att rum får fel egenskaper. Att rum får fel 
egenskaper kan medföra personrisker vid byggnation om det inte upptäckts i tid, eller 
extrakostnader för projekteringen vid ritningsfel. Det gäller att vara extremt försiktig 
vid framförallt hantering av importinformation i modellerna, då de kommandona som 
utförs kan benämna objekt på fel sätt om man inte är vaksam. Förutom att 
programmet är kraftfullt, märkte jag under studiens gång att det tenderar till att 
krascha om stora datamängder ska hanteras, och de samtidigt hanteras på fel sätt. 
Detta kan få personer att tappa tålamodet och inte lita på programvaran. 
 
Därför tycker jag att största prioritet bör läggas vid att utnyttja Dynamo i export av 
information från Revitmodellen. Vilken data som exporteras är upp till användaren 
själv att bestämma. Dynamo som arbetssätt saknar i stort sett begränsningar, det 
mesta går att utföra om tid till försök, studier och analyser finns. Därför ska även 
denna rapport och arbetssättet ses mer som en idé till något nytt i införandet av BIM, 
med utrymme för optimeringar och förenklingar i programkoden än ett fullt 
fungerande verktyg redo att implementeras. Detsamma gäller hanteringen av 
informationen i de olika Officeprogrammen, det vore bättre med en extern databas där 
information kan importeras och med hjälp av olika mallar kan rumsbeskrivningarna 
skapas. 
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5.1 Projektering 

För att kunna implementera detta arbetssätt fullt ut i hela projekteringsledet måste 
man införa ett för många okänt programmeringsspråk till en del av vardagen, vilket 
naturligtvis blir kostsamt och tidskrävande. Branschen lider redan idag av enorm 
tidspress vad gäller produktion av ritningar och modeller, varför en direkt 
implementation blir svår. Däremot är programmet anpassat till hur projekteringen går 
till idag, med de layouter/parametrar som används som underlag i koden vilket gör att 
någon större förändring i arbetssätt för de som arbetar i Revitmiljöerna inte behöver 
göras. Det kan handla om att istället för att lämna vissa fält i Revitmodellen tomma, 
istället fylla de med information som finns att tillgå så att man kan åstadkomma en 
tidsbesparing i kommande skede eftersom man undviker dubbelarbete. Det 
förhållningssätt som projekteringen bör ha till detta arbete bör vara att se det mer som 
ett hjälpmedel i hantering av information än ett helt nytt arbetssätt. Jag tycker att det 
ansluter till hela tankesättet med en implementation av BIM, att nya programvaror 
och tekniker bör ses mer som hjälpmedel snarare än uppförsbackar i vardagen. 
 
Detta arbetssätt medför en tidsbesparing, men för att vara optimalt borde en separat 
tjänst för att utföra detta arbete skapas. Då minskar risken för att information tappas 
längs vägen/förväxlas och dessutom blir det mer tillförlitligt. 

5.2 Återkoppling till studiens mål 

Tydligt identifiera vilken typ av information i modellerna som är central för denna 
typ av arbete 
Jag tycker att jag lyckats bra med att definiera vilken information som är central för 
att kunna skapa rumsbeskrivningar. Det handlar i första hand om rumsnummer och 
rumsnamn, som är de parametrar som styr antalet rumsbeskrivningar och sekundärt 
ytskiktsinformation som i vissa projekt fastställs och upprättas tidigt i modellen. Det 
kan dock råda lite oklarheter över när ytskiktsinformation finns att tillgå ur modellen, 
varför prioriteringen var rumsnummer och rumsnamn.  
 
Skapa ett arbetssätt för att komma åt denna information på ett smidigt sätt 
Genom programmet i Dynamo är denna rumsinformation åtkomlig på ett enkelt sätt 
och informationen kan lämna Revitmodellen, modifieras och sedan importeras 
tillbaka till den. Detta var ett eftertraktat arbetssätt att förhålla sig till rumsdata som 
var hela grundtanken med studien. Revits egna funktioner att hantera rum är enligt 
mig bristfällig och det är en tilltrasslad process att exportera ut den ur modellen. Där 
behövdes arbete göras och därför togs Dynamoprogrammet fram. Det föll ut väldigt 
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bra och klarar av att hantera väldigt stora modeller med många rum och geometrier 
vilket var ett av önskemålen från beställaren.  
 
 
 
Betona vikten av en noga utförd modellering och olika detaljeringsnivåer 
Jag tycker att arbetet under denna punkt skulle kunna vara lite tydligare. Det är dock 
svårt att definiera en exakt detaljeringsnivå och på vilken nivå modelleringen måste 
vara generellt för alla byggnadsprojekt men en form av grundnivå borde sättas. Där 
uppstår dock en konflikt, är det rumsnummer och rumsnamn som är grundnivån? 
Rumsnummer, rumsnamn och ytskiktsmaterial? Eller borde kanske till och med 
kulörer och AMA-koder vara grundnivån? Det jag rekommenderar är att 
rumsnummer och rumsnamn alltid ska upprättas och ytskikt vid möjlighet, till att 
börja med. Sedan får man göra en eventuell utvärderding över hur man kan bli bättre 
på att fylla Revitmodellen med information.  
 
Redogöra för komplexiteten med denna teknik 
Att programmering är klurigt och tidskrävande tycker jag att jag har betonat bra i den 
här rapporten. Det är ett tidskrävande arbetssätt med många försök och analyser 
innan det fungerar som det ska. När programmet väl fungerar hjälper det sedan många 
andra personer som ska utföra arbetsuppgifterna, vilket ger en tidsbesparing i det 
långa loppet. Det är inte bara Dynamo som är komplicerat, utan även VBA-tekniken 
är ett komplicerat programmeringsspråk att lära sig men resultatet har ändå fallit ut 
väl och det som har byggts upp med hjälp av koden visade sig vara användbart för 
många inblandade.  
 
Kvalitetssäkra tekniken med hjälp av försök 
Detta är enligt mig den viktigaste punkten av dem alla. Det är viktigt att programmet 
fungerar och är tillförlitligt. Utför det inte jobbet på det sätt som önskas finns det ingen 
anledning att använda det överhuvudtaget. Därför måste tekniken kvalitetssäkras, 
vilket den också har gjorts i studien med olika försök. Det visade sig att 
exportfunktionen fungerade betydligt bättre än importfunktionen, varför jag anser att 
importfunktionen kan behöva mer arbete, trots att den fungerade som den skulle på 
många punkter. Genom att sätta objektens unika ID-nummer som en parameter i 
Dynamo kunde tekniken kvalitetssäkras och det visade sig att den var tillförlitlig 
förutom det faktum att den inte kunde hantera nollvärden. Den klarade av att hantera 
information och placera den på rätt ställe i alla lägen vilket får anses som att den är 
tillförlitlig. 
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Resultatet och tekniken bör vara utformat på ett sådant sätt att personer som 
arbetar med dessa beskrivningar dagligen kan nyttja den 
Denna punkt har varit en av huvudpunkterna genomgående under studien. Jag anser 
att den är en av de mest centrala bitarna till att skapa ett lyckat arbetssätt. Personer 
utan kunskap i varken programmering eller Autodesk Revit ska kunna ta del av denna 
studie, och det har jag lyckats med genom implementationen i bland annat Microsoft 
Office. En central lagring av en rumsbeskrivningsfil med hjälp av molntjänsten har 
även öppnat för att kunder och projektörer kan arbeta tillsammans i arbetet med att 
beskriva utrymmen. Det är viktigt att åstadkomma om en tidsbesparing ska kunna 
vara möjlig. Det är möjligt att det finns bättre vägar att gå än att utnyttja  
 

5.3 Förslag till fortsatta studier 

● Går det att säkerställa att denna teknik fungerar lika bra för neutrala filformat, 
i synnerhet IFC-format? 

● Hur fungerar molnlagringen av rumsinformation i praktiken med den enorma 
variation på ytskikt i de olika rummen som ska upprättas?  

● Lämpar sig denna teknik för annat än rumsbeskrivningar? Exempelvis olika 
uppställningar?  

● Går den att direkt applicera på rumsfunktionsbeskrivningar? 
● Finns det något sätt att identifiera en grundnivå för projekteringen för att 

kunna utföra detta arbete? 
● Finns det andra mer rekommenderade arbetssätt att hantera data? 
● Går det att utnyttja importfunktionen med stor säkerhet utan risk att förlora 

arbete? 
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https://www.graphisoft.com/downloads/addons/ifc/FAQ/index.html#1
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Bilaga 3 - room.docx 
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Bilaga 4 - rooms.xlsx 

ROOM 
NUMBER 

ROOM 
NAME 

FLOOR 
FINISH 

BASE 
FINISH 

WALL 
FINISH 

CEILING 
FINISH 

COMMENTS 

101 FÖRRÅD .. .. .. .. .. 
102 WC .. .. .. .. .. 
103 STÄD .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
.. .. .. .. .. .. .. 
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Bilaga 5-6 intro.docx, Doc1.docm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Sub ImportRooms()
    Dim introDoc As Document, roomDoc As Document, outDoc As Document, tempDoc As Document
    Dim myPath As String, introPath As String, roomPath As String, outPath As String
    Dim rng As Range

    Application.ScreenUpdating = False
    myPath = ThisDocument.Path
    
    introPath = myPath & "\intro.docx"
    roomPath = myPath & "\room.docx"
    outPath = myPath & "\output.docx"

    Set outDoc = Documents.Add
    Set tempDoc = Documents.Add
    Set introDoc = Documents.Open(introPath)
    Set roomDoc = Documents.Open(roomPath)
 
    introDoc.Content.Copy
    Set rng = outDoc.Content
    rng.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
    rng.Paste
    
    ReadRoomsAndCreatePages roomDoc, outDoc, tempDoc

    'outDoc.SaveAs outPath

    introDoc.Close SaveChanges:=False
    roomDoc.Close SaveChanges:=False
    tempDoc.Close SaveChanges:=False
    'outDoc.Close SaveChanges:=False
    Application.ScreenUpdating = True

End Sub

Private Function ReadRoomsAndCreatePages(TemplateDoc As Document, SinkDoc As Document, tempDoc As Document)
    Dim objExcel As New Excel.Application
    Dim exWb As Excel.Workbook
    Dim myPath As String
    myPath = ThisDocument.Path & "\rooms.xlsx"

    Set exWb = objExcel.Workbooks.Open(myPath, Notify:=False, ReadOnly:=True)
    
    Dim FirstRowProcessed As Boolean
    FirstRowProcessed = False

    For Each rw In exWb.Worksheets(1).Rows
        If FirstRowProcessed Then
            Dim dict As New Scripting.Dictionary
            Dim RowExists As Boolean
            RowExists = False
        
            For Each cl In exWb.Worksheets(1).Columns
                Dim Header As Variant
                Header = exWb.Worksheets(1).Cells(1, cl.Column).Value
        
                If Header = "" Then
                    'Debug.Print "Reached end"
                    Exit For
                Else
                    Dim v As Variant
                    v = exWb.Worksheets(1).Cells(rw.Row, cl.Column).Value
                    dict.Add Header, v
                    If v <> "" Then
                        RowExists = True
                        'Debug.Print Header & "=" & dict.Item(Header)
                    End If
                End If
            Next cl
        
            If RowExists Then
                tempDoc.Content.Delete
                TemplateDoc.Content.Copy
                Set tempRng = tempDoc.Content
                tempRng.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
                tempRng.Paste
                
                CreatePage tempDoc, dict
                Set dict = Nothing
                
                SinkDoc.Sections.Add
                tempDoc.Content.Copy
                Set rng = SinkDoc.Content
                rng.Collapse Direction:=wdCollapseEnd
                rng.Paste
            Else
                'Debug.Print "No more rows"
                Exit For
            End If
        Else
            FirstRowProcessed = True
        End If
    Next rw
    
    exWb.Close False

End Function

Private Function CreatePage(TemplateDoc As Document, ValuesDic As Scripting.Dictionary)
    For Each k In ValuesDic.Keys
        Dim SearchKey As String
        SearchKey = "[" & k & "]"
        Debug.Print SearchKey & "=" & ValuesDic.Item(k)
        
        With TemplateDoc.Range.Find
          .Text = SearchKey
          .Replacement.Text = ValuesDic.Item(k)
          .Forward = True
          .Wrap = wdFindContinue
          .Format = False
          .MatchCase = False
          .MatchWholeWord = True
          .Execute Replace:=wdReplaceAll
        End With
    Next k
End Function

BILAGA 6 DOC1.DOCM
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Bilaga 7-10 – Byggnad 2 Modell och ritningar 
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