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§ Bredd och spets genom
11 tjänsteområden

§ 145 medarbetare

§ 8 kontor 

§ Egen FoU

§ Förmåga att bygga team med 
kompetens och erfarenhet
utifrån kundens behov

OM BRIAB / FAKTA

2016, 2017 och 2018

2017 och 2018



Den obrutna informationskedjan för brandskydd



WORKFLOW

“FIRE PROTECTION 
ENGINEERING IN A 

BIM ENVIRONMENT”

(Norén, J., Nystedt, F., Strömgren, M., Möllard, R., & Delin, M. 
(2018). Brandskyddsprojektering i en BIM-miljö. SBUF Report
13316. Briab R&D Report - 2018:01)



§ Beställare ställer krav på bättre och strömlinjeformade processer

§ Golden Thread of Information
– bättre spårbarhet kring val, ändringar och avvikelser för en 
byggnads hela livscykel

§ Nya lagkrav på väg i UK kring brandskydd och BIM

§ Framtidens förvaltning behöver inkluderas redan idag
– datadrivna och automatiserade kontrollfunktioner

FRAMTIDEN ÄR NÄRA



§ 5 143 miljarder SEK globalt

§ 100 miljarder SEK i Sverige

§ Negativ produktivitetsutveckling

§ 40 % av tiden används till att
jaga information, rätta till
och förhindra fel

Ett globalt slöseri

BYGGFEL



§Kunskap och kommunikation i ett nytt format

§Framtidens digitala plattform för brandskydd 
§tydligare kravställning
§bättre projektering  och produktval
§Smidigare compliance och högre kvalitet

FRAMTIDEN ÄR NÄRA
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Design

Projektering

Byggnation

Förvaltning

Renovering, ombyggnad, tillbyggnad

DIGITAL PLATTFORM

Projektering
§ Automatiserad kravställning
§ Lösning och produkter
§ Compliance
§ Kommunikation

Verktyg
§ Förbättrat arbetsflöde
§ Automatisering
§ Visualisering

Förvaltning
§ Framtidens FM-system för brand
§ Datadrivna kontroller



Digitala egenskapsnycklar



DET OBRUTNA INFORMATIONSFLÖDET

EGENSKAPSNYCKLAR



DET OBRUTNA INFORMATIONSFLÖDET

§ Kravhantering i nytt digitalt format – automatiserat och detaljerat

§ Lösningshantering och produktdata via specifika egenskapsnycklar

§ Framtida funktion för compliance 

Men:

§ Förutsätter standardiserad struktur, begrepp och interoperabilitet

DIGITALA EGENSKAPSNYCKLAR - BEHOV



DET OBRUTNA INFORMATIONSFLÖDET

DIGITALA EGENSKAPSNYCKLAR - BEHOV

Hämtad från Klas Eckerberg, 
systemansvarig CoClass, 
Svensk Byggtjänst, 2017 



DET OBRUTNA INFORMATIONSFLÖDET

DIGITALA EGENSKAPSNYCKLAR - FÖRSLAG

§ Utgå från Coclass och olika internationella standarder

§ Komplettera med avsedd brandfunktion, ex brandmotstånd

§ Skilja på kravhantering och lösningshantering/produktdata

§ Vid behov relatera till specifikt reglverk

§ Req_BBR.27.FireCompartment.Door.FireResistance

§ (Pset)_BBR.27.FireCompartment.Door.FireResistance

§ Specifika egenskapsnycklar för värden, ex EI230



PROOF-OF-CONCEPT









DET OBRUTNA INFORMATIONSFLÖDET

”Projektet syftar till att utveckla en compliance-modell 
för hantering av digital brandskyddinformation i kedja 
från projektering, utförande till förvaltning.”

Det obrutna informationskedjan för brandskydd

Finansierat av Vinnova, Energimyndigheten och Formas



DET OBRUTNA INFORMATIONSFLÖDET

Vägen framåt

§ Utvecklat proof-of-concept med flera aktörer
– producenter och förvaltare?

§ Vidareutevckling av egenskapsnycklar i standardiserat format

§ Hantera olika kontextuella förutsättningar för egenskaper?

§ Ökat internationellt samarbete

§ Myndigheterna och lagstiftare behöver följa med i utvecklingen
- Skapa förutsättningar för maskinläsbara regler?



johan.noren@briab.se
www.briab.se


