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Vad är BIM?

• BIM – Building Information Model
Substantivet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModell som är en 

digital representation av en byggnad.

• BIM – Building Information Modeling
Verbet BIM är en förkortning av ByggnadsInformationsModellering, dvs processen 
att skapa och använda en eller flera bygginformationsmodeller i planerings- bygg-
och förvaltningsprocesserna

• Annat vanligt begrepp – VDC, Virtual Design and Construction, 
men då tänker man kanske inte på förvaltningsskedet?  
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Obrutna informationsflöden över 
livscykeln
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Objekt, egenskaper, relationer

2016-06-07



Implementeringsnivåer byggprocess

3D-projektering

• visualisering

• koordinering

• samarbete

Integrering av

• design och analys

• design och kalkyl

• design och planering

Industrialisering/automation av

• detaljkonstruktion

• logistik och produktionsstyrning

• Byggsystem/plattformar
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Kunz & Fischer CIFE Stanford (2006)
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”Kittet” mellan aktörer och skeden
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Nyttor!

Byggherrar

• Fler alternativa lösningar

• Tydligare visualisering för beslut

• Högre kvalitet och lägre kostnader

Projektörer

• Bättre samordning genom visualisering

• Effektivare delprocess genom integration

• Kvalitetssäkrad information

• Färre fel i projekteringen

• Konkurrensfördelar

Entreprenörer

• Bättre förståelse genom visualisering

• Minskad tidsåtgång (integration)

• Lägre kostnader (integration)

• Färre fel i produktionen

• Konkurrensfördelar

Förvaltare

• Bättre förståelse genom visualisering

• Strukturerade informationsleveranser

• Minskade förvaltningskostnader

• Effektivare förvaltningsverksamhet

Slutkund/Brukare

• Fler alternativa lösningar

• Tydligare visualisering för förståelse och påverkan

Byggmaterialtillverkare

• Informera om produkter

• Aktiva i olika delar av processen

• Bidra till effektiv logistik

• Starkare eftermarknad genom ordning och reda
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Vem driver utvecklingen? 

• Från 70-talet programvaruutvecklare och konsulter

– Ingen helhetssyn, ingen reell nytta 

– Från ca 2000 konsekvent CAD-ritande, men i 2D

• Från ca 2005 mer konsekvent helhetssyn

– Konsulter ser kundnytta med 3D

– Konsulter försöker erbjuda tjänster längre in i processen

– Entreprenörer ser egen nytta genom att 

• ”Bygga i datorn” – rätta till fel medan det är billigt

• Kalkylverktyg

• Planeringsverktyg – simulera produktionsplanering 

– Förvaltare börjar se långsiktig nytta med rätt information,  ”Georg går i pension” 

• Från 2015 mer strukturerade krav från tunga byggherrar, både i Sverige och 
utomlands

• 15-20 år efter tillverkningsindustrin (?) – nu gäller det att komma ikapp! 
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Stora byggherrar som driver på

• Trafikverket

• Samverkansforum/”BIM i staten” (Fastighetsverket, 
Fortifikationsverket, Specialfastigheter, Akademiska Hus och 
Riksdagsförvaltningen)

• Swedavia

• Landsting bl a Locum, Dalarna, Värmland, Skåne

• Skanska, NCC, Veidekke, Peab, JM både i sina roller som 
byggherrar och i sina entreprenörsroller
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Nästa steg (eller nu) 
Internet of things

• Sensorer i smarta telefoner

• Sensorer i bilar

• Sensorer inom samhällsbyggandet? 

• Mäta, sammanställa och styra –
utnyttjandegrad lokaler, temperatur, 
luftflöden, belysning, underhållsåtgärder, 
laster, spänningar, rörelser etc etc
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• Ideell förening med ca 170 medlemmar från:
– fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, 

konsultföretag, byggentreprenörer, 
installationsföretag, byggmaterialföretag 
samt utvecklare och leverantörer av 
programvaror.

• Största möjliga branschsamverkan för ökad 
nytta av BIM 

• Vision:
– ”Vi skapar det obrutna informationsflödet 

i samhällsbyggandets processer”

Vad gör BIM Alliance?
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Verksamhet 

• Driva implementering

• Förvalta 
branschgemensamma 
standarder och verktyg

• Utveckla processer, 
arbetssätt, standarder 
och verktyg

Utveckling

Implementering

Förvaltning

Förening
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Intressentgrupper

Sex intressentgrupper med fokus på nätverkande och gemensamma behov:

• Anläggning

• Förvaltning

• Installation

• Projektledning

• Miljö och Energi

• Byggmaterial
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Utveckling i projekt, exempel

• BIM Standardiseringsbehov, BSAB 2.0

• Informationsleveranser

• BoIT – lås och passagesystem, 
Energimätning m m, SABO m fl

• buildingSMART international
IFC, bSDD, IDM

• BIM och juridiska aspekter – Affär 
och avtal 

• Smart Built Environment – 12-årigt 
program? 

Begrepp
Process

Datamodell

Informationsbygget
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Sammanfattningsvis

– ”90 % processer 10 % teknik”

– Den stora nyttan i den långsiktiga förvaltningen och 

bruksskedet

– Från insikt hos projektörer till krav från slutkunderna

– Engagera alla – kundkrav från förvaltarna och bakåt i kedjan

– Inte programspecifikt – tryck på programvaruleverantörerna 

att standardisera

– Obruten informationskedja – vem behöver vilken information? 

– Engagera alla – inte en IT-fråga utan en ledningsfråga
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Digitalisering och BIM berör alla! 

• Teknik

• Standardisering

• Processer/ledarskap/nya sätt att arbeta 
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• Mer information

www.bimalliance.se

marten.lindstrom@bimalliance.se

olle.samuelson@bimalliance.se
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