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Välkommen till onsdagsfrukost med BIM!

• Första onsdagen i varje månad
• Klart i god tid innan kl. 9
• Mingla, träffa BIM-kollegor, 

lyssna på ett spännande tema

• 4 april: Nationella riktlinjer för BIM och 
geodata

• 2 maj: Debatt: kravställning på neutrala 
standarder

• 13 juni:Produkt- och miljödata

Tar gärna emot förslag på teman, talare och 
platser i landet



Stor konferens 17 april 2018



Nationella riktlinjer – kort historik

• 2012/2013 – BIM Standardiseringsbehov
– 10 förslag till projekt, där projekt 1 och 2 

bedöms mest relevanta



Två syften

1. Publicering
”Resultaten av olika projekt behöver 
samordnas och inarbetas i svensk 
samhällbyggnadssektor. Allteftersom 
resultaten föreligger behöver de 
göras tillgängliga och implementeras. 

Detta bör ske genom en nätbaserad 
publikations-service ”Nationella 
riktlinjer för BIM” som kan ses som en 
vidareutveckling av handboksserien 
Bygghandlingar 90.”

2. Konkret anvisningar
”Nuvarande Bygghandlingar 90 Del 8 
innehåller viktiga delar men behöver 
kompletteras med konkreta 
beskrivningar och anvisningar vad 
gäller utbyte av information 
beträffande typ, syfte, skede, status, 
aktivitet, detaljeringsgrad med mera.

”Nationella riktlinjer för BIM” ska 
innefatta definitioner av digitala objekt 
och leveransbeskrivningar som är 
anpassade för det aktuella syftet.”



Nytta

• gemensam processyn som backas upp av konkreta metoder och hjälpmedel för 
utformning av informationsleveranser. Detta för att stödja samtliga parter i en 
livscykelomfattande informationsbyggnad.

• ”Nationella riktlinjer för BIM” ska utgöra en stabil kunskapsplattform för nationell 
tillämpning i den svenska samhällsbyggnadssektorn samtidigt som 
internationella standarder ska utnyttjas för större kraft och bredare samverkan. 

• Uppskattad budget: 5 Mkr



Smart Built Environment

• Ett 12-årigt strategiskt FoI-
program 2016 – 2028

• 100 + 100 Mkr för en 
startperiod till och med 2018

• Kansli hos IQ 
Samhällsbyggnad 

• Cirka 60 företag och 
organisationer som parter



Parter

Styrelse

Kansli 
Koordinatorer

Externt råd

Standardisering Innovationslabb Kunskapslyft Livscykelperspektiv Forskningsplattform

Nationella riktlinjer

Smart planering

Produkt- och miljödata 
- Produktion

Produkt- och miljödata 
- Förvaltning

Digsam: 4+4 Mkr

Testbäddsportal

Test i byggprojekt

Idéverkstad

Uppkopplad byggplats: 
20+20 Mkr

Leda digital transformation

Kunskapslyft för dig
- processer

Hinder att överbrygga

Testpiloter

Kunskap och 
kommunikation

Mätmetoder

Kurser

Seniorforskning

Smart Built Environment – intern organisation

Strategiska projekt och öppna utlysningar

Testbäddar och 
verifieringsprojekt

Digitala affärsmodeller

Digitalt 
samhällsbyggande

Livscykelperspektiv

Juridik och 
organisation

Öppna utlysningar



Projekt 2016-2018
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