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BIP-koder
Kapitel

Intro
I de filer som levereras eller har levererats från Graphisoft Sverige finns inga parametrar som 
är förberedda för BIP-export. From ArchiCAD 19 levereras en XML fil som är förberedd med 
grundparametrar och upplägg för ett fåtal parametrar som ska exporteras för med BIP. I detta 
dokument gå vi igenom hur man lägger till parametrar i projekt för BIP-export för att önskad 
information visas på ett ställe med de parameternamn som är beskrivet i BIP-koder.



Importera BIP-parametrar.
I ett befintligt eller i en ny fil måste en XML-fil med BIP-information importeras.
1. Att tänka på är att i de projekt där egna Psets är skapade kommer dessa att tas bort då det 

är ett nytt schema som läggs till.
2. Gå till ”File/File Special/IFC 2x3/IFC Scheme Setup...”
3. Klicka på ”Import”.
4. Välj ”Standard BIP SWE”
5. Klicka på ”Continue”
6. Klicka på ”OK”
7. Kontrollera att parametrar kommit in genom att öppna tex vägginställningar, det skall stå 

(BIP) efter de parametrar som skall exporteras som BIP.



Lägga till/ Ta bort
Det finns parametrar som inte längre behövs som ger dubbelinformation som är bra om man tar 
bort (Se Bild till höger).

Efter importen av XML-filen så har det skapats en specifik folder under ”Manage IFC Properties” 
som heter ”BIP”. De parametrar som finns i den foldern är de som kan användas för information 
som efterfrågas i BIP-projektet. Lägga till BSAB och AMA koder görs på samma sätt som 
tidigare med skillnaden att man skall hämta koderna från klassificationer för BIP. Saknas 
parametrar kan man skapa nya Psets som läggs i ”BIP” foldern så de hamnar korrekt, tänk på 
att namnen på de nya parametrarna måste stämma överens med hemsidan. 

För mer information hur man mappar befintlig information till nya parametrar kontakta Graphisoft 
Sverige.



GRAPHISOFT®

Graphisoft marknadsför och säljer världsledande ArchiCAD i Sverige. Ännu viktigare 
är att vi också anpassar och utvecklar verktyget för svensk standard och för våra 
målgrupper. Det har gett oss en stark ställning bland Sveriges arkitekter och ingenjörer, 
som med kompletta ArchiCAD kan göra ett säkert och effektivt jobb, med kreativiteten i 
högsätet. 

På Graphisoft arbetar erfarna arkitekter och ingenjörer, som genom sin kunskap och sitt 
engagemang erbjuder förstklassig utbildning, konsultation och support. Utöver ArchiCAD 
finns i vår portfölj också ett antal andra, marknadsledande CAD-verktyg.
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