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Informationsflödet i Bygg processen idag?

Vill nästa 
generation jobba  
så här?? 
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Och hur kopplar man upp Internet of Things om man inte har ordning på sin 
information? 

▪ Detta är en svensk uppfinning!

▪ Skruven kan själv via nätet tala 
om när den lossnat, men var 
sitter den i byggnaden?

▪Har vi inte ordning på 
informationsflödet kan vi inte 
använda Internet of Things!
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Hur skapas då ett obrutet informationsflöde

Förutsättningar

Informationskraven definieras i kravställningen genom en:

▪ Överenskommen styrning av informationsflödet

▪ Gemensamma kända processer och roller 

▪ ”Alla talar samma språk - vad betyder ordet ”spade” och vem har gjort vad?

▪ Etablerad Informations struktur med  

▪ Gemensam känd entydig standard för namngivning (IEC81346-12/ CoClass osv)

▪ Identifiering av dokumenttyper och information relaterat till olika objekttyper

▪ Objektorienterat synsätt (Objekttyp/ objekt iD, Egenskaper, Individ, olika aspekter på samma 
objekt)

▪ Etablerad IT Infrastruktur som kan hantera alla filformat och 
kommunikationsmedia ( via en gemensam databas och/ eller 
kommunikationsstandard) 
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Ett sammanhängande flöde - den ideala affärsprocessen

BeställareMyndighet

Under-
entrprenör

Beställarens ansvar

ByggentreprenörArkitekt Detalj proj

Förvaltare

Kravställning

Under-
Leverantör

Arkitekt -> Detalj proj -> Byggentrep
-> Under entrep

Kontroll - Besiktning

Entreprenörens ansvar

Fastighetsägare



Ett obrutet flöde skapar ny styrning och nya roller

Tillverkande industri Bygg industrin

Pris Ja, men hjälper leverantören 
effektivisera

JA, jagar och pressar

Kvalité Ja, poängbaserat …….

Leveranstid Ja, poängbaserat ……

Processorienterad relation Ja ……

Kommunikation m.h.a. IT Ja ……
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Endast underentreprenör/ leverantörer som känner till processerna, sina roller/ ansvar och kan hantera 
informationsflödet kan väljas i projekten. Annars bryts flödet!
• T.ex: Vad ska det stå på fraktsedeln???

T.ex. - Projektledarens val av underentreprenörer och Inköpsfunktionen



Hur bygger man ett anläggningsregister i ett obrutet flöde?
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Objekt 
ID

Objekt

Artikel egenskaper Fysisk individ

En dörr
är ett objekt – som har en funktion (dvs funktionen - ”går att  öppna” (QQ))
kan ha egenskaper – t.ex. material, färg, brandklass. Kan vara en köpartikel
kan ha en fysisk individ – den fysiska köpartikeln från leverantören med artikelnummer, ev serienummer

och med egenskaperna från objektet   
OBS ! Alla Objekt är inte enbart fysiska utan kan också vara t.ex. logiska (”ingår i Brandlarm eller ”System område”)

Ett objekt har ALLTID ett objekt ID som beskriver Klassificering – ” ingår i” (=, ++ osv)
Kan ha Föräldrar – placering/ ingår i brandlarm
ett eller flera Barn - lås
typad – funktionen ”går att öppna”

Objektet tilldelas egenskaper
Materiel - Ståldörr
Brandklass - EI30, tillval A60
Brandgastäthet - upp till Sm

Objektet och egenskaperna knyts till en fysisk individ med  
Leverantörens artikelnummer Daloc 123
Serienummer – A123  
Leveransdatum- Drifttagningsdatum samt Dokument/ Protokoll(provningar) kopplade till individen

Om man effektivt vill kunna söka i en databas får inte en fysisk individ  
▪ ha ett beskrivande objekt ID som inkluderar egenskaper t.ex. material (QQC = trädörr, QQD = ståldörr)
▪ det får inte vara olika beteckningar i CoClass och BIP för samma sak



Ett objekt med olika aspekter/ vyer, placering, egenskaper osv

Dokument länkade till objektet

Referensträd ( ingår i ) för 
olika aspekter/ system för 
detta Objekt ID

BIP coder/ egenskaper för aktuellt
objekt ID ( samma mall 
för alla objekt av samma typ)

Objekt ID   ++Femöre.AA1.B10.QQ1.Lås7
=Femöre.AA1.Larm.Lås7



Först nu kan vi fundera över IT Infrastrukturen för att uppnå ett obrutet flöde
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Informationsöverföring kan antingen ske via en projektgemensam Informations HUB 

Huvud 
entr

Arkitekt
Projektör 

1

Underentr
1

Underentr
3

Underentr
2

Projektör 
2

Filöverföring

Lev 17

Underentr
4

eller via överenskomna filformat med definierat innehåll



Nu kan vi uppnå en Revit BIM 3D-model CAD Driver integration
ett 3D BIM objekt som kan rotera och kan tillhöra flera system/ funktioner (=/ = =/ ++ osv)
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Några lärdomar

Utmaningen är inte tekniken utan att

 definiera tydliga processer, roller och ansvar – vem får göra vad (ändringar påverkar ofta kostnaden och tidplanen dvs 

kontraktet) 

 hålla hård disciplin för att säkerställa informationens kvalité och dess revisioner. - Ingen litar på felaktig information

 hålla isär begreppen objekt, artiklar och individer. Då blir livet lättare och informationshanteringen säkrare

 Använda IT lösningar som är objektorienterade dvs kan visa samma objekt ur flera aspekter (ingår i…) samtidigt’

Men svårast är ändå 

 ”change management” –

 att förändra och motivera människorna att arbeta på ett nytt sätt

 att bryta makten/ ändra styrinstrumenten i  företaget

 att kartlägga och besluta om informationsprocesserna kopplat till IT stödet

 säkerställa att alla pratar samma språk ( Vad är en spade)
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Jag sa ju att 
det var ett 

komma och 
inte en punkt 
på ritningen
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Så vari består skillnaden mot idag?

Skillnaden består i 

▪ att man måste ha en noggrann kontroll på all sin information i hela processen

▪ från beställning till förvaltning via produktionen/ byggprojektet!

▪ att informationen inte bara omfattar ”häftiga” BIM modeller i 3D utan objekt med Objekt ID som är baserade på en 
etablerad standard (IEC/ISO 81346-12/ CoClass/ BSAB 2.0) med egenskaper (BIP/ BSAB koder) och individer 

Att ha kontroll på sin information och sina processer ger effektivitet och lönsamhet. Men det gäller att ha   

▪ så lite information som möjligt, inte så mycket som möjligt !!!

▪ korrekt information – datorer hjälper men de ställer höga krav på ordning och reda

▪ Människor och partners/ intressenter som vill och kan tala ”samma språk” och förstår strukturen
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Harald Norenes, harald.norenes@tcgroup.se
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Tack för visat intresse


