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VEM ÄR JAG? 

• Sara Beltrami 
 

• BIM-strateg på Tyréns med 
inriktning installationer 

 
• Förflutet som VVS-projektör 
 
• Arbetade tidigare på ÅF och 

deltog tillsammans med Sweco i 
arbetet med NKS och utvecklade 
BIP för VVS 
 

• Leder BIM Alliance 
intressentgrupp bygg och 
installation 
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BIP FÖR BYGG – ETT SBUF- FINANSIERAT 
PROJEKT 

• Andreas Furenberg 
 

• Teknikchef inom affärsområde 
Bygg på PEAB 

 

PROJEKTLEDARE: STYRGRUPP: 
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ARBETSGRUPP 

Konstruktör 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Man hade en begränsad projektbudget och valde att börja med att samordna entreprenörernas beteckningslistor. Under projektet drog BSAB 2.0 igång och tanken var att samla de system som fanns och enas om ett gemensamt som en input till BSAB 2.0 att arbeta vidare med.
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RESULTAT 

• Entreprenörerna har samordnat sin kravställningen på beteckningar och publicerat 
de samordnade beteckningarna på BIPkoder.se 
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RESAN HAR BÖRJAT 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Rom byggdes inte på en dag och det var precis så här även BIP för installationer påbörjade sin resa när Sweco och ÅF samordnade sina beteckningssystem.
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SUMMERING 

• Kravställningen på beteckningar och egenskaper kommer att vara enhetlig från de 
stora entreprenörerna vilket leder till effektiviseringar när modifieringar inte 
behöver göras på projektbasis 

• Fler kravställare kan kravställa med utgångpunkt från BIPkoder.se 

• Materialet är fritt tillgängligt och en utgångpunkt för vidare förädling, gärna 
branschgemensamt 

• Systemet är inte heltäckande 

• Systematiken är inte tillfylles för alla aktörer 
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BIP OCH BSAB 2.0 

2016-03-16 
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VEM ÄR JAG OCKSÅ? 

• Före detta biträdande 
projektledare i BSAB 2.0-projektet 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu vet jag att vi har några med i publiken som deltagit I projekektet och ni får gärna komma med kloka inspel. Jag lämnade projektet sommaren 2015 så jag är långt ifrån helt uppdaterad.
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BRANSCHPROJEKT KAN SKILJA SIG ÅT… 

Presentatör
Presentationsanteckningar
BSAB 2.0 är ett långt mer avancerat projekt än BIP och att täcka in hela livscykelns alla aktörer och få de att samarbeta är en utmaning. Är målet därtill inte glasklart så kommer frustrationen som ett brev på posten.
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VI BEHÖVER ETT GEMENSAMT SPRÅK 

Egenskapsvärden 

Egenskap 

Instans 

Typ 

Klass 

Presentatör
Presentationsanteckningar
De flesta är överens om att vi behöver ett gemensamt språk och jag är definitivt en av dom. Jag tvivlar inte en sekund. Men idag har vi många språk och vi vet inte när och hur vi ska använda de olika språken. Det kan bli lika fel som när en skåning kommer in på ett Stockholmskontor och börjar med ett Hallå och alla stockholmare undrar vad dom gjort för fel och hur hen kan vara så otrevlig. Det behöver kanske inte var bara ett språk men vi behöver veta hur de förhåller sig till varandra. Sen kanske vi vill ha nationella mer humana språk. Men datorn behöver bara ett internationellt språk. Här har jag listat några av våra språk. Utöver detta har vi även språken som används inom materialindustrin, vi har t ex ETIM. Det är inte mycket vetenskap bakom bilden och valet av indelningen i de orangea boxarna kan onekligen diskuteras. Men i grova drag för att förstå bilden i stort.
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VI BEHÖVER ETT GEMENSAMT SPRÅK 

Egenskapsvärden 

Egenskap 

Instans 

Typ 

Klass 
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VI BEHÖVER EN BRANSCHGEMENSAM 
STRATEGI…. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Det här är resultatet av en workshop kring mognadsnivåer för BIM. Behovet av en strategi för hur vi ska gå vidare känns påtagligt. Om vi inte vet vart vi är på väg så blir det svårt att samarbeta och ta kloka beslut. Målet med BIP har alltid varit att det ska vara harmoniserat med IFC. Någon dag i framtiden kanske vi inte behöver IFC-filen utan kan kommunicera direkt via programvaran som vi arbetar i men även då kommer vi behöva IFC-språket. Vi är dock inte säkra på att det är så hela branschen tänker. Vi har valt att skilja på iBIM och ALM eftersom vägen till PLM-liknande lösning för byggbranschen känns alltför avlägsen. En iBIM kan vi nästan nå idag bara vi har ett entydigt språk. Jag tänker inte gå in på detaljer i bilden men vill bara förtydliga att vi behöver en gemensam strategi som branschen står bakom så att vi ……byt slide
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….SÅ ATT VI KAN ARBETA MOT ETT 
GEMENSAMT MÅL 

Presentatör
Presentationsanteckningar
…så att vi kan arbeta tillsammans och ha roligt.



© TYRÉNS 2016 

NU VÄNTAR VI IN REMISSEN 
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