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Agenda
• Organisation Sweco Systems

– Expertgrupper
• BIM processen för Sweco Systems
• BIP koder
• Solibri Extensions
• Solibri AutoRun

– Exempel via Solibri
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Sweco Systems
Teknikområde CAD/BIM

Organisation

Ansvariga RE

Regionsanvariga

Ekonomi/ 
kommunikation 

LGR

Övergripande 
samordnare

Region Nord

Ansvariga 
Resultatenhet

Region Mitt

Ansvariga 
Resultatenhet

Region 
Stockholm

Ansvariga 
Resultatenhet

Region Väst

Ansvariga 
Resultatenhet

Region Öst

Ansvariga 
Resultatenhet

Region Syd

Ansvariga 
Resultatenhet
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Expertgruppen för
Solibri

Specifika experter

Experter Region

Solibri Jesper 
Jönsson

Region 
Norr

Energi

Region Mitt

Brand

Region 
Stockholm

El/Tele

Region 
Väst

Styr

Region Öst

VVS

Region 
Syd

SRP
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BIM Process
Målbilden för Sweco Systems

Styrande 
dokument Kodsystem CAD

100%
Validering

Externa 
program

2019-12-13

5



BIP koder
Building Information Properties - Ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter

• BIP, enkelt förklarat är egenskaper i IFC modeller som samlar all information under en flik. 
• BIP koder ger ett effektivt informationsflöde mellan alla parter i ett projekt 

genom gemensamma egenskaper och beteckningar.
• Även om det inte är kravställt i våra projekt så är Sweco Systems målsättning att 

vi ska använda åtminstonde BIP koders första prioritet i alla våra projekt.
• BIP koders första prioritet är BSABe, BSABwr samt TypeID.
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BIP koders 1:a Prioritet
BSABe

• BSABe – Elements – Byggnadsdel.
• Del av byggnadsverk som fyller en huvudfunktion.
• Enkelt förklarat så är BSABe en systembeteckning.
• Exempel på detta ser ni nedan i form av koden E-63.F Belysning- och ljussystem.

– Allt inom belysningssystem syns.
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BIP koders 1:a Prioritet
BSABwr

• BSABwr – Work results – Produktionsresultat.
• Ett produktionsresultat är bestämt med avseende på material och konstruktionsmetod men inte med 

avseende på funktion. Det är även dessa koder som används i en AMA beskrivning.
• Enkelt förklarat så är BSABwr en produktbeteckning.
• Exempel på detta ser ni nedan i form av koden SN - Ljusarmaturer, Ljuskällor m.m.

– Alla armaturer syns.
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BIP koders 1:a Prioritet
TypeID

• Ett system för egenskaper och beteckningar på objekt i fastigheter.
• TypeID – Typbeteckning.
• Dessa beteckningar finns på BIPkoder.se och är öppet för alla att använda och det är enkelt att söka på en 

kod för att få fram information angående objektet.
• Exempel på detta ser ni nedan i form av koden EA1xx - Belysning – armatur, lysrör.

– Alla lysrörsarmaturer syns.
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Solibri Extensions

• För att underlätta för våra konstruktörer att göra egenkontroller på IFC modeller har vi skapat två Roller i 
Solibri, Konstruktör El/Tele samt Konstruktör VVS,  som innehåller Klassificeringar, Regler och 
Informationsuttagningar som vi inom TO CAD/BIM har tagit fram och sammanställt. 

• Utmaningen med att skapa regler är att anpassa reglerna så att de ska fungera i så många olika modeller 
som möjligt. Vissa modeller innehåller inte så mycket information som man skulle önska.
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Innehåll

Roller

Extensions

Konstruktör 
El/Tele

Classification

BSABe
BSABwr
TypeID

Regler

Mot A, K
Egna Inst.

Övriga Inst.

ITO

Längder
Antal

Konstruktör 
VVS

Classification

BSABe
BSABwr
TypeID

Regler

Mot A, K
Egna Inst.

Övriga Inst.

ITO

Längder
Antal



Solibri Extensions
i praktiken

• Efter skapandet av rollerna är klara så sparas paketet ner via Solibri – Extensions manager, laddas upp till 
Solibri solution center och tilldelas till Sweco Systems.

• Konstruktören behöver bara öppna Solibri för att installera den roll som önskas.
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Solibri AutoRun

• AutoRun automatiserar vanliga uppgifter så som att skapa en modell och utföra kontroller, spara ner en 
rapport och en .smc fil(Solibris egna filformat).

• Tekniken bakom är att man via xml kodning, med hjälp från Solibris manual för detta, skapar de uppgifter 
som man vill att Solibri ska utföra.

• Detta är en speciell licens som ingår i Solibri Enterprise. För den som är intresserad av AutoRun får ställa 
frågan till Solibri angående hur ni kan få tillgång till en licens.
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Solibri AutoRun
Exempel

• Det som behövs för att köra AutoRun är en xml-fil som beskriver vad man vill göra och sedan öppnar man 
xml-filen med Solibri.

• Solibri har en manual över de kommando som man kan utföra med hjälp av AutoRun.
• Nu ska jag visa ett exempel på hur det kan se ut när man kör en AutoRun.
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