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Publik information



Vem är jag? 
Nyutbildad 

− Maskiningenjör 
− LiTH 

− Installation 
− Rör & Ventilation 

− Bygg 
− Jobb 

 

Produktionsingenjör 
− Vad gör jag? 

− Hjälper andras vardag 
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BIM/BIP 
Användningsområden 

− Mängder 
− Solibri 
− BIP QTO 

− Information på plats 
− Standardisering 
− Tydlighet 

− Samverkan 
− Upptäcker krockar i tid 
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BIP 
Hinder 

− Juridik 
 

− Pålitlighet 
− Kommunikation 
− Okunskap 

 
− Ta första steget 

− Komplexa byggen hjälper 
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Vad tycker våra montörer? 

TOMMY EGERSAND 
 Ledande montör, RÖR 

 

 

ANDREAS SÖDERQVIST 
 Ledande montör, VENT 
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− Hade det varit möjligt att bygga utan 3D-modeller och 
iPads ute på bygget? 

− Har din inställning till att använda visualisering och 
3D-modeller ändrats under byggtiden? 

− Hade något kunnat vara bättre? 

− Använder du informationen i modellerna mer än till att 
lokalisera dig? 

− Vad visste du om allt med 3D och BIM/BIP innan 
detta bygge? 
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Presentatör
Presentationsanteckningar
Ledande frågor?  Tommy: Nej, det är så installationstätt och rörigt. Saknas detaljer på ritningen. Kolla i modellen och göra en rimlighetskontroll. Informationen i modellerna är jättebra	Andreas: Det hade inte fungerat, tråkigt att den endast får användas som vägledning. Tommy: Ja, i dagsläget tycker jag att det är suveränt. Detaljritningar förr. Mycket mindre fråga svar.	Andreas: Nej, den enda skillnaden är att det är att jag har större van nu än för ett år sedan. Tommy: C-C mått. Krävs mycket tänk med godstjocklekar i dagsläget.	Andreas: C-C mått. Lätt att li fel vid utmarkering av hål. Tommy: Använder vid oklarheter om sakvaror. Dubbelkollar alltid i beskrivning	Andreas: Dimensioner, sakvaror svårt pga upphandlingar. Gradantal på böjar. Tommy: Visste vad det var innan. Använde tidigare i projekt. Lättare att använda i iPad. NKS hade även dock i dator.	Andreas: Använde Solibri på förra bygget. Enklare att manövrera i iPad.Tommy: Jag inser att det här är framtiden. Det blir Andreas: Vill kunna arbeta fritt från iPad. Skulle skippa ritningar till så stor grad som möjligt. Samverkan fungerar bra.De ville även säga att…De ville uttrycka vikten av…De känner att…Enligt de båda är framtiden…



Summering 
Allt finns i dagsläget! 

− Endast finslipning kvar 
− Få med folket 
− Juridiskt? 

− Är det ett egentligt problem? 

 

 
 

 

Vi står i startblocken! 
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