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Sammanfattning och läsanvisning

Detta är en nationellt förankrad strategisk forsknings- och innovationsagenda 
inom området ICT-BIM för bygg- och fastighetssektorn omfattande såväl hus 
som anläggningar och övrig infrastruktur, i dokumentet kallad Samhällsbygg-
nadssektorn.

Agendan har tagits fram på initiativ av föreningen IQ Samhällsbyggnad i sam-
verkan med föreningen OpenBIM och Bygginnovationen. Bakom IQ Samhällsby-
ggnad står ca 120 medlemmar från företag, organisationer, myndigheter och 
akademi. OpenBIM har ca 100 medlemmar.

I agendans vision understryks att det finns ett starkt samband mellan effek-
tiv informationshantering i byggnadsverks samtliga skeden och ett hållbart 
samhälle. Den effektiva informationshanteringen handlar om ICT-BIM och dess 
möjligheter till en förändring i dagens processer. ICT-BIM har dessutom stor 
potential till att förbättra de produkter som framställs för ökad brukarnytta, ex-
empelvis vad gäller energi- och resursförbrukning, men även i fråga om tillgäng-
lighet, säkerhet och beredskap inför extrema händelser som kan uppstå pga 
olyckor, väder- och klimatförhållanden etc. Möjligheterna till kostnadseffektivare 
drift och förvaltning av hus och anläggningar, även i det befintliga beståndet, blir 
påtagliga med rätt tillämpad ICT-BIM, t ex med hjälp av inbyggda uppkopplade 
sensorer. Alla dessa tekniska möjligheter skapar samtidigt nya värdekedjor och 
nya roller och därmed nya affärsmöjligheter, inte minst inom små och medel-
stora företag (SME).

ICT-BIM är ett svenskt styrkeområde som innehåller stor potential för ökad 
svensk tillväxt och export. Agendan anger en strategisk inriktning för att göra 
detta område ännu starkare.
Agendan pekar ut de mest angelägna områdena för forskning, utveckling och 
innovation uppdelade på tre huvudområden:

1.  Standardisering och regelverk för BIM
2.  BIM-tillämpningar
3.  Kunskapsförsörjning för BIM

Fortsatt utveckling av BIM-processer i samtliga skeden bygger på en generellt 
använd standard för begrepp, informationsprocesser och digitala format. Färdig-
ställande av dessa utgör grunden för den fortsatta utvecklingen inom området.

Inom området BIM-tillämpningar läggs tyngdpunkten på tidiga skeden, industri-
ella processer och drift- och förvaltning.

Med tidiga skeden avses planprocess och tillståndsgivning och även koppling 
mellan de två närbesläktade teknikerna GIS och BIM.
Industriella processer inom byggande och förvaltning är ett område som i hög 
grad är beroende av starkt BIM-stöd.
Drift och förvaltning är det område där de riktigt stora vinsterna för samhället, 
fastighetsförvaltaren och de slutliga brukarna och kunderna kan skapas. Det 
handlar bl a om livscykelperspektiv, resurs- och energioptimering, tillgänglighet 
och säkerhet. Med hjälp av sensorer (Internet of Things) öppnas oanade möj-

Sammanfattning
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ligheter till utveckling av dessa områden för att få mer nytta för pengarna och 
nöjdare kunder. Samtidigt skapas underlag för erfarenhetsåterföring.

Kunskapsförsörjning omfattar såväl grundutbildning och fortbildning som 
forskning och innovation. Särskilt fokus läggs även på kompetenslyft i drift och 
förvaltning som ett viktigt område inte minst för att locka ungdomar till det 
yrkesområdet.

För genomförande av dessa insatser krävs resurser i form av aktörer och finan-
siering. Formen för genomförande vilar på stark samverkan mellan akademi, 
näringsliv och myndigheter. Tillsammans utförs forskning och utveckling, imple-
mentering och finansiering i olika former, allt från GIS-BIM labb och testbäddar 
till gemensamt nationellt sammansatta grupper även i internationella konstel-
lationer.

För ledning och koordinering av kommande FoI-insatser svarar IQ Samhälls-
byggnad i samverkan med OpenBIM.

Agendan beskriver ett område där förkortningar på begrepp, metoder, stand-
arder, organisationer och föreningar m m används frekvent och oftast på engel-
ska. De för agendan centrala begreppen ICT, BIM och GIS ges en full definition i 
kap 1.2 Definitioner. För övriga förkortningar i den löpande texten hänvisas till en 
sammanställning av förkortningsförklaringar i kap 8 Referenser och förankring 
i den mån de inte definieras i den löpande texten. Förkortningsförklaringarna är 
i huvudsak endast en utskrivning av själva akronymen, inte en beskrivning av 
innebörden.

Agendan avser att täcka all bebyggelse i det byggda samhället. Det betyder att 
den inkluderar hus och anläggningar, såväl nybyggnation som det befintligt byg-
gda. Som ett sammanfattande begrepp på allt detta används i detta dokument 
begreppet byggnadsverk.
 

Läsanvisning
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Föreliggande agenda har tagits fram på initiativ av IQ Samhällsbyggnad, Open 
BIM och Bygginnovationen. Arbetet har bedrivits genom samverkan med ett 
stort antal av IQ Samhällsbyggnads c a 120 medlemmar och föreningen Open 
BIMs c a 100 medlemmar. Arbetet har utförts av en projektgrupp, referensgrupp 
och styrgrupp med representanter för drygt 20 av ovan nämnda parter. Under 
arbetet har kontakt för samverkan tagits med ett stort antal aktörer såväl inom 
som utanför samhällsbyggnadssektorn för att söka bredda synen på innova-
tionsmöjligheter och identifiera gemensamma intresseområden.

För att skapa underlag för en korrekt nulägesbeskrivning har en kartläggning  
av nyttor 1, tillämpningar och hinder gjorts med hjälp av ovanstående aktörer. 
Nuläget inom BIM-utbildning vid svenska tekniska universitet, arkitekt- och 
högskolor har även inventerats. För att kartlägga nuläget och definiera brister i 
standarder för bl a begrepp, processer och format, såväl nationellt som inter-
nationellt, har ett särskilt utvecklingsprojekt2 genomförts med finansiering från 
sektorns företag och SBUF, med en budget på 1,2 Mkr. Slutsatserna från det 
projektet utgör underlag för agendans föreslagna insatser inom standardiser-
ingsområdet.

Under arbetets gång har extern förankring sökts vid tre tillfällen. Tidigt genom-
fördes en halvdags workshop där ett 40-tal personer med bred sektors-
representativitet deltog för att arbeta fram nyttor och behov kring ICT-BIM mot 
bakgrund av det hållbara samhällsbyggandet. När arbetet fortskridit så att 
konturerna på FoI-insatserna kunde redovisas ordnades ett förankringssemi-
narium för att hämta in synpunkter på vision, mål och insatser även denna gång 
projicerade på hållbarhetsfrågor. Totalt deltog ett 80-tal personer under en halv 
dag som även fick tillfälle att lyssna/komma med synpunkter på fyra andra 
agendor inom samhällsbyggnadssektorn: Industriella processer, Renovering 
av flerbostadshus, Position Sverige och GIMI – Green Infrastructure Material 
Innovation.

Under slutfasen av arbetet har agendan funnits tillgänglig på IQ Samhällsbyg-
gnads hemsida med möjlighet att lämna synpunkter. Agendan har även presen-
terats på Open BIM:s konferens i april med över 230 deltagare.

IQ Samhällsbyggnad är en ideell organisation som syftar till att stärka arbetet 
med forskning, innovation och kvalitetsutveckling i samhällsbyggnadssektorn, 
med c a 120 medlemmar från företag, organisationer, myndigheter och 
akademi.

1 Kartläggning av nyttor och hinder, se Kap Förkortningar och hänvisningar. 
2 Utvecklingsprojekt om standardisering, se Kap Förkortningar och hänvisningar. 

1.  Bakgrund

1.1 En nationellt förankrad strategisk 
forsknings- och innovationsagenda
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Synpunkter och förslag från workshop och förankringsseminarium har proces-
sats i projektgrupp, styrgrupp och referensgrupp och har beaktats i den slutliga 
utformningen av föreslagna aktiviteter och insatser.

De företag och organisationer som genom sina respektive kontaktpersoner har 
involverats i arbetet med agendan liksom beskrivning av de förankringsaktivi-
teter som genomförts finns redovisade i kap 8 Referenser och förankring.

BIM
BIM (Building Information Modeling) definieras som en teknologi för att skapa, 
kommunicera och analysera bygginformationsmodeller (Building Information 
Models). Modellerna innehåller digitala objekt som representerar byggnadsverk 
och infrastrukturella enheter med därtill hörande utrymmen, byggdelar och 
komponenter. Objekten kan associeras med beräkningsbar geometri, spatiell 
information, attribut och parametriska regler. De digitala objekten innehåller 
data om alla relevanta egenskaper som behövs för att utföra olika kontroller, 
analyser och simuleringar av de representerade byggnadsverkens funktioner 
och processer över hela livscykeln. (Eastman, et al. 2011, p 16).

ICT
Till BIM-begreppet associeras också de informations- och kommunikations-
system (ICT) med vilka man skapar, kommunicerar och underhåller information. 
Detta sker via interoperabla och intuitiva gränssnitt med vyer anpassade till 
olika användningsområden och aktörer. Informationen är konsistent, samordnad 
och icke-redundant så att förändringar i en specifik vy blir representerad i alla 
associerade vyer.

GIS
Med geografisk information menas information som är knuten till ett geografisk 
läge. System för behandling av geografisk information kallas för geografiska 
informationssystem (GIS). Ett GIS är ett datoriserat informationssystem med 
funktioner för insamling, lagring, bearbetning, analys och visualisering av 
geografiska data. De programvaror som används inom geografisk informa-
tionsbehandling kallas GIS-program. Ett GIS-program ska kunna sambearbeta 
geografiska data från flera källor, det ska göra det möjligt att analysera och 
visualisera rumsliga samband som annars är svåra att identifiera. 

Olika konceptuella modeller används för att beskriva verkligheten. Den ena 
modellen som används kallas objektsmodellen (i likhet med BIM). I denna 
modell låter man likartade objekt tillhöra samma objekttyp, t ex vägar och sjöar. 
Man definierar också ett antal geometriska grundtyper som beskriver objektens 
geometri. Utifrån ett tvådimensionellt perspektiv utgörs dessa av linjer, punk-
ter och polygoner. Variabler som kan betraktas som kontinuerliga över en yta 
beskrivs med fältmodellen. Detta gäller t ex höjd, temperatur och nederbörd 
och representeras av ett regelbundet rutmönster (raster). 

1.2  Definitioner



7

Till geografiska data, liksom med BIM-data, kopplas också egenskaper. De 
rumsliga egenskaperna uttrycks genom geometrier och topologi, medan de 
icke-rumsliga egenskaperna beskrivs som attribut till objekten. Attributen kan 
i likhet med attribut för BIM-data innehålla all nödvändig information som be-
höver knytas till ett specifikt objekt. Vad gäller byggnadsinformation kan dessa 
attribut t ex utgöras av fastighetsägare.   

Sammanhållen digital informationshantering med hjälp av BIM är ett strategiskt 
viktigt område för samhällsbyggnadssektorn både i Sverige och internationellt. 
De traditionella processerna kommer att förändras och effektiviseras och 
tillgången till korrekt information i modellbaserad digital form skapar kvalitets-
höjning, kostnads- och tidsbesparingar och bidrar till bättre utformning för 
brukarna och slutanvändarna. BIM kopplat till nya industriella processer och 
produkter ger en ännu mer kraftfull hävstång, där ICT-plattformen tillsammans 
med teknik- och processplattformar frikopplar produktbestämning som utveck-
las separat för att sedan nyttjas i specifika byggprojekt. BIM och industriella 
processer och därur skapade produkter är svenska styrkeområden. En vidareut-
veckling av detta ökar tillväxten både för sektorn och för Sverige i övrigt och ger 
en unik möjlighet att ta en världsledande position.

Redan i projektering och produktion måste strukturer skapas som möjliggör 
långsiktig informationsuppbyggnad för förvaltning, drift, underhåll och utveck-
ling av fastighets- och infrastrukturbeståndet. Även för det befintliga beståndet 
finns möjligheter med ICT att via sensorer, givare och mätmetoder tillstånds-
bedöma och förlänga livslängder på både infrastruktur och byggnader, vilket 
skapar förutsättningar för att möta de utmaningar som ökad urbanisering, 
ökade klimatförändringar och en åldrande befolkning innebär. 

En väl sammanhållen effektiv informationshantering, ICT-BIM, skapar således 
nytta för att tillhandahålla ändamålsenliga produkter – hus, anläggningar och 
infrastruktur – som uppfyller brukares och slutkunders behov och krav samtidigt 
som det utgör ett fundament för det hållbara samhällsbyggandet (se vidare kap 
4).

Med BIM som motor i informationshanteringen skapas incitament för att 
leverera information med sikte på slutprodukten och inte på den enskilda 
suboptimerade leveransen i dagens fragmenterade värdekedja. Med BIM som 
informationsbärare i nya industriella processer skapas helt nya möjligheter att 
nyttja plattformar där lösningar lagras och utvecklas och sedan konfigureras 
för enskilda projekt. Samhällsbyggnadssektorn står i och med detta inför ett 
paradigmskifte, med ett helt nytt sätt att tänka som kommer att påverka roller, 
aktörer och arbetssätt med stora förändringar i värdekedjor, processer, produk-
ter och tjänster (se vidare kap 5).

1.3  Nyttan med ICT-BIM 
inom bygg- och förvaltning
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För att skaffa underlag för beslut om lämpliga utvecklingssatsningar inom 
ICT-BIM-området har en inventering av BIM-nyttor (”BIM objectives”) gjorts av 
projektgruppen med stöd av referens- och styrgrupp. Dagens tillämpningar 
spänner över hela processen, från visualisering i tidiga skeden till underlag 
för drift- och förvaltning. Spännvidden är dock stor och variationen i nyttjandet 
av BIM varierar kraftigt beroende på kunskaps- och kompetensnivå, företags-
storlek, myndighet, intresse och engagemang. 

Kartläggningen av BIM-nyttor har tagit fasta på att identifiera stora nyttor med 
låg tillämpning, för att därvid hitta hindren. Om hindren röjs och åtgärder för 
information och kunskapsuppbyggnad sätts in, kommer tillämpningarna att öka 
och därmed skapa förutsättningar för det hållbara samhällsbyggandet.

Figur 1 ovan beskriver hela det område som BIM påverkar och påverkas av och 
det är utfifrån det sammanhanget agendan om ICT och BIM tar sin utgångs-
punkt. I mitten av bilden finns visionen om det obrutna informationsflödet 
genom samhällsbyggandets alla processer (se kap 5). För att uppnå visionen 
behöver de åtta områdena, indelade i fyra grupper, i figuren utvecklas och 
samverka. 

Processerna, både de traditionella projektbaserade processerna och indus-
triella processer, måste anpassas till de möjligheter som ett strukturerat digitalt 
informationsflöde ger. Nya flöden och arbetssätt som är mindre sekventiella och 
mer iterativa behövs, och som präglas mindre av uppstyckade leveranser med 
begränsade åtaganden, och mer av samarbete och fokus på hela processen 
och slutprodukten.

Samarbete

Interoperabilitet

Traditionella processer

Industriella processer.

Kundnytta:
Ändamålsenliga byggnadsverk

Digitala modellerVisionKunskapsförsörjning

Affärsmodeller

Figur 1 Utvecklingsområdet ICT-BIM (källa: Strat-CON, VTT och CSTB

1.4  Utvecklingsområdet ICT- BIM
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Med Produkter avses dels den slutliga fysiska produkten, byggnaden eller 
anläggningen, där BIM ska stödja framtagandet av ändamålsenliga produkter 
med fokus på brukarnytta och långsiktig effektiv förvaltning. Dels avses de 
digitala modellerna, som är de virtuella informationsbärarna till den verkliga 
fysiska produkten. 

Mycket av arbetet i sektorn drivs i Projektform, vilket karaktäriseras av många 
olika aktörer i nya konstellationer för varje projekt. För att dessa ska kunna kom-
municera entydigt och oavhängigt val av verktyg, behövs informationsstandar-
der. Förmågan till öppet och neutralt informationsutbyte kallas interoperabilitet. 
För att BIM ska kunna bidra effektivt i projekten behöver avtalsformer och 
upphandlingsmetoder ses över, liksom incitament skapas för enskilda aktörer 
att bidra med strukturerad information inte bara för sin egen leverans utan med 
fokus på produktens livscykel. 

Hos Företagen behövs kunskap och kompetens om hur BIM kan stödja och ef-
fektivisera processerna för att kunna fatta beslut om rätt satsningar, liksom det 
behövs praktisk kompetens och erfarenhet av att arbeta med BIM. Företagen 
behöver också utveckla sina affärsmodeller baserat på de nya processerna och 
incitamenten, för att hitta de nya värdekedjor som BIM skapar möjlighet för. 

Agendan baseras på den helhet som bilden beskriver, och analyserar nuläge, 
styrkor och högst prioriterade insatsområden. De prioriteringar om insatser som 
görs i agendan utgår från en princip om vilka insatser som gör störst effekt 
inom områden som har hög potential men som idag är eftersatta i utvecklingen. 
Tidigt i arbetet konstaterades att två av de åtta områdena inte kommer att 
prioriteras i agendans insatser. Inom digitala modeller är ”technology readiness 
level” förhållandevis hög. Programvaror och verktyg finns som är långt utveck-
lade och kan användas. Bristen på implementering beror i högre utsträckning 
på övriga områden i bilden. Nya affärsmodeller för sektorns aktörer bedömdes 
vara en viktig drivkraft för de enskilda företagen att konkurrera om, men inte 
främst ett utvecklingsområde på branschnivå, förutsatt att övriga delar i bilden 
har utvecklats. Dock är det mycket viktigt att poängtera att företagen här står 
för stora utmaningar i att omvärdera sina gamla affärsmodeller och de del-
processer de bygger på. Visionen i kap 5 beskriver hur aktörskedjorna kommer 
att behöva förändras vilket öppnar upp för nya aktörer liksom befintliga att 
erbjuda fler och andra värden till kunden, iterativa processer för optimerade 
lösningar och bredare åtaganden än i traditionella processer. Nyckelbegreppen 
kommer att bli helhetsperspektiv, långsiktighet och livscykelperspektiv
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Denna agenda beskriver utvecklingsbehovet av BIM-processer applicerat 
på byggnadsverk – hus, anläggningar och infrastruktur. BIM-konceptet med 
objektsorienterade databaser sträcker sig dock längre än så. I förlängningen av 
kunnandet kring denna teknik kan motsvarande koncept appliceras inte bara på 
detaljer och enstaka byggnadsobjekt utan på storskaliga system och helheter. 
Komplexa samband mellan byggnadsverk och försörjningssystem, anläggningar, 
övrig bebyggelse och omgivande geografiska förutsättningar kan beskrivas och 
analyseras med hänsyn till även andra informationskategorier – t ex meterolo-
gisk, topologisk och demografisk information. Flöden, allt från trafikströmmar till 
vattenflöden, kan simuleras och lösningar optimeras till stöd för såväl långsiktig 
planering som oförutsedda händelser typ översvämningar eller extrema väder-
förhållanden. Kunnandet kring detta skapas i dagens ICT-BIM-tillämpningar och 
ger oanade möjligheter till nya innovationer och affärsidéer, tillväxt och arbets-
tillfällen. Endast fantasin sätter gränserna.

1.5 Framtida nytta av BIM-konceptet 
sett ur ett makroperspektiv
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Samhällsbyggnadssektorn utmärks av ett stort antal aktörer där mycket av 
arbetet bedrivs i projektform. Såväl de producerande som förvaltande skedena 
är informationsintensiva vilket innebär ett behov av strukturerade informations-
flöden, där aktörer har tillgång till rätt information vid rätt tidpunkt och där be-
hovet är stort av att information som skapas digitalt återanvänds och förädlas 
istället för att skapas på nytt. Det har drivit fram en utveckling av strukturerad 
digital informationshantering med samlingsbegreppet BIM. 

Svensk byggsektor är stark sett i internationell jämförelse både vad gäller 
husbyggnation och infrastruktur. Svensk kvalitet på det byggda och systema-
tik i klassifikation och regelverk har varit förebilder internationellt. Projektörer, 
entreprenörer och materialtillverkare har på en expansiv hemmamarknad, trots 
måttlig konkurrens, kunnat utvecklas till denna nivå, huvudsakligen pga starka 
byggherrar.

Trots detta har dagens byggande och förvaltning av hus, anläggningar och 
infrastruktur ändå präglats av relativt statiska traditionella processer, stor 
fragmentering, onödigt resursslöseri och brist på erfarenhetsåterföring. De tra-
ditionella processerna har skapats i projektbaserad verksamhet varvid metod-
frågor lösts lokalt i projekten med en suboptimerad projektekonomi som enda 
styrmedel. Kunskap och kompetens har vuxit men huvudsakligen knutits till 
individer snarare än organisationer och företag. Branschövergripande samord-
ning och spridning av kunskap, kompetens och erfarenheter har varit sällsynt. 
Potentialen att effektivisera sektorn är stor och en av möjliggörarna är BIM. 

BIM används idag i tidiga skeden för att visualisera och kommunicera det 
tänkta resultatet med brukare och beslutsfattare; i projekteringen för att 
samgranska, minimera fel, utföra analyser och simulering av hållfasthet, energi, 
brand, akustik mm; i byggandet genom integrerad tidplanering och kalkyler-
ing, logistik och maskinstyrning; i förvaltningen genom samordnad hantering av 
förvaltningsinformation för ytor, drift- och skötselinstruktioner, energiförbrukning 
och flöden, dokumentation av utrustningar mm. Aktörer utvecklar kontinuerligt 
användningen utifrån sina behov i sina roller i processen. Visionerna om hur BIM 
kan användas sträcker sig dock betydligt längre, vilket beskrivs i kap 5.

Som ofta när nya innovationer uppstår tillämpas de först i befintliga processer, 
med viss effektivisering av befintliga arbetsmoment som resultat, dvs man gör 
samma saker som tidigare men snabbare. De värdekedjor som utgör grunden 
i de traditionella processerna utsätts nu för ett påtagligt förändringstryck. 
Byggsektorn befinner sig i slutet av ett sådant skede och möjligheterna till ratio-
nalisering på detta sätt har nåtts vägs ände – de kortade tiderna riskerar att 
påverka kvaliteten negativt genom fler fel, sämre egenkontroll och en bristfällig 
mottagningskontroll.

2  Nuläge och förändringsfaktorer

2.1  Nuläge

2.2  Förändringsfaktorer
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I nästa steg förändras processer, rutiner och affärsmodeller, och helt nya sätt 
att förädla produkter och tjänster uppstår med avsevärd skillnad i effektivitet 
och produktivitet. Byggsektorn är i början av ett sådant skede vilket ställer stora 
krav på nytänkande, förändringsförmåga, ledarskap och utvecklingssatsningar. 
Flera exempel på detta finns inom tillämpningen av ICT-BIM i projektering och 
byggande. Vid anläggningsbyggande har behovet av särskild personal och 
utrustning för utsättning minskat betydligt då detta kan göras med hjälp av BIM 
och GPS-teknik. Personalintensiva processer som mängdning, förteckning av t ex 
armering, kalkylering mm har övertagits av automatiserade processer/metoder. 
Gränser mellan arkitekt- och ingenjörsarbete flyttas liksom mellan projektörer – 
entreprenörer – förvaltare. Nya affärsmodeller uppstår, andra försvinner.

Sammanfattningsvis kan sägas att de områden där BIM-implementeringen 
kommit längst är inom projekteringsskedet – arkitektur, installation och kon-
struktion. Det gäller generellt både för de stora internationella teknikkonsulterna 
och SME-företag. Därefter följer många goda exempel på tillämpningar inom 
de större entreprenadföretagen vad gäller APD-planer, produktionsplanering, 
kalkylering, maskinstyrning och guidning. Hos SME syns färre tillämpningar i de 
byggande företagen. I övriga områden – planprocesser och förvaltningsskedet – 
är BIM-tillämpningarna färre men har en stor potential.
  

En kort beskrivning av initiativ och planer i ett nordiskt och internationellt pers-
pektiv ges nedan. 

Dessa initiativ saknar till stor del fokus på förändring av processer och kopp-
lingen till industrialiserade processer, där vi i Sverige har en unik möjlighet att 
skapa fördelar. 

Norden
Danmark 
I Danmark har utvecklingen inom ICT och BIM drivits av ett gemensamt företags-
inriktat program ”Det digitale byggerie”, med stort fokus på konsulternas arbete, 
vilket i viss mån blivit avgränsande. En svensk utvärdering av programmet har 
resulterat i ett nytt större initiativ, Cuneco, med mer fokus på strukturer och 
klassifikation. Cuneco finansieras av EU och danska staten. Totalt satsas ca 9 
miljoner euro under fyra år med avslutning 2014. där 50% kommer från EU, 37% 
från staten och resten från industrin. 

I Cuneco-arbetet kommer man att använda sig av IFC -objekt (öppen standard) 
med klassifikation av byggdelar och av IFC -egenskaper när de blir tillgängliga 
i buildingSMART Data Dictionary, d v s en databas med internationella defini-
tioner och multipla språk på termerna.

Regeringen driver också frågan genom Bygningsstyrelsen, och ställer krav på 
användning av 3D-modeller med objekt och egenskaper samt ställer krav på 
användning av internationella öppna standarder för BIM-modeller. 

2.3  BIM internationellt  
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För statliga projekt kommer det ställas krav på användning av IFC från 1 april 
2013 för projekt över 5 miljoner DKR, och för region- och kommunprojekt över 20 
miljoner DKR.  
 
Utvecklingen av en dansk IDM-manual (leveransspecifikationer) pågår.  

Norge
I Norge drivs implementeringen till stor del av två statliga Byggherrar: Stats-
bygg och Forsvarsbygg. De ställer enhetliga krav på BIM i sina projekt med 
fokus på internationella standarder. De är också huvudintressenter i föreningen 
buildingSMART Norge, som samlar den norska sektorn kring implementering 
av BIM med fokus på internationella standarder. Effekterna har uppstått främst 
inom projektering samt delvis inom byggande, men inte inom förvaltning, vilket 
dock kan ändras inom kort då en satsning på förvaltningsmeddelanden nu har 
påbörjats. De tas fram av användargruppen för byggherrar inom buildingSMART, 
och man har en önskan om samverkan med andra nordiska länder.

  Utvecklingen av en norsk openBIM-manual pågår 
  Standard Norge, SN/K 529, inför en nationell standard för objektbibliotek 

under 2013. 
  Norska  regeringen har givit ut en rapport om byggpolitik som förordar 

öppna standarder, och att statliga byggherrar skall verka drivande 
för implementering på marknaden. Myndigheter skall också använda 
openBIM så att deras myndighetsprocesser blir effektivare. Ett mål med 
satsningen är också att främja norsk export av produkter och tjänster 
inom byggsektorn, inklusive IT.

Finland 
Finland har sedan 1990-talet bedrivit internationellt ledande forskning inom ICT 
och BIM. Arbetena har lett till att Finland internationellt har ett högt renommé. 
I Finland har den stora statliga byggherren Senatfastigheter sedan ett antal år 
ställt krav på informationsleveranser i en framarbetad BIM-manual. Interna-
tionellt har framgångar nåtts genom olika programvaruföretag och inom forskn-
ingssamarbeten. I den dagliga verksamheten i projekt i Finland används öppna 
standarder, d v s IFC, i stor omfattning. 

COBIM – “Common BIM Requirements 2012” är en BIM-manual som tagits fram 
på nationell nivå baserad på Senatfastigheters tidigare BIM-manualer och 
erfarenheten av deras användning i branschen under flera år. COBIM omfattar 
en serie om 13 dokument med bred täckning av byggprocessen. COBIM-manu-
alerna omfattar design, visualisering, analys, och användning av modeller i FM, 
produktion och projektledning. Den snabba ökningen av användningen av BIM 
i byggsektorn har drivit på framtagningen av COBIM. COBIM har redan blivit en 
viktig del i finsk BIM-tillämpning, och de flesta BIM-projekten refererar till den.

Ett stort nationellt utvecklingsprogram har drivits av RYM, Built Environment In-
novations i flera år och fortsätter med bl a ”moln” -baserade tjänster, BIM under 
förvaltningsskedet, BIM för industrialiserat byggande, BIMCity för kommunala 
miljömodeller och InfraBIM för infrastruktur. En stor del av sektorns olika aktörs-
grupper medverkar. Kommuner, programvaruföretag, universitet, VTT (statliga 
forskningsinstitutet), konsultföretag, och entreprenörer finns representerade. 
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Norden som helhet
Generellt anser vi att effekterna av de nordiska ICT/BIM-satsningarna har 
begränsats av avaknaden av flexibelt process- och produkttänkande och nya 
affärsmodeller. 

Övriga världen
Storbritannien 
Regeringen i Storbritannien har genom ”The Cabinet Office”, initierat ett arbete 
med en nationell fyraårig BIM-strategi för sektorn i samarbete mellan regering, 
privat näringsliv, offentlig sektor, institut och akademi. Syfte med strategin är att 
förenkla och driva på implementeringen av BIM i sektorn generellt, och att ställa 
enhetliga krav på BIM-användning i statligt finansierade projekt. 

Man har satt mål på tre nivåer som t ex att:
  kunna hantera 3D-miljöer i separata disciplinmodeller med tillhörande 

data (nivå 2) 2015.
  ha en helt öppen process och dataintegration baserad på öppna stand-

arder (nivå 3) 2017.
Regeringen avser att avsätta stora belopp för att också få internationell 
medverkan i utvecklingen av de olika delar som behövs. BuildingSMART UK 
och BuildingSMART International arbetar med att definiera de olika insatserna, 
som rör sig om ca 50 miljoner kronor per år under fem år. Målet är att utveckla 
globala standarder, inte nationella.

USA
 I CIFE (Center for Integrated Facility Engineering) på Stanford University i USA 
har man arbetat med BIM och vad man kallar Virtual Design and Construction, 
sedan 1988. Idag är man ett världsledande centrum för utveckling av metoder 
och processer inom området. Flera av våra stora byggföretag och forskare i 
Sverige ingår i de världsomspännande nätverk som CIFE byggt upp under det 
senaste decenniet. 

  NBIMs, National BIM standard, fortsätter att utvecklas. Ny version snart 
klar.

  GSA, General Service Administration, är den största offentliga bestäl-
laren i USA. De ställer aktivt krav på öppna format,  d v s IFC, för delar av 
informationsleveranserna. Flera av deras BIM-krav återfinns i de stora 
internationella CAD-systemens egenskapsuppsättningar som därmed nu 
börjar påverka svenska projekt.

Australien 
I Australien drivs utvecklingen både av industrin och av regeringen. Regeringen 
har genom rådet BEIIC (Built Environment Industry Innovation Council) utarbetet 
en strategisk plan för byggsektorn där BIM utgör en viktig del och där rådet 
också stödjer utvecklingsprojekt inom BIM. 

Singapore
Singapore är ett ledande land i Asien inom området, där regeringen genom 
ministeriet för nationell utveckling initierat det strategiska programmet 
CORENET. Programmets syfte är att tillhandahålla nödvändig IT-infrastruktur för 
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utbyte av information mellan alla aktörer i byggprocessen, inklusive tillsynsmyn-
digheter, exempelvis för bygglovshantering. 

Japan
Flera svenska studiebesök har imponerats av det japanska process- och 
produkttänkandet. Marknaden är däremot mycket stor vilket gör att resultaten 
är svåra att föra över till mindre marknader. Detta gör också att varje företag 
har sin egen standard. Övergången till BIM är därför svår att få till även om 
fördelarna är väl kända. 

Kina
Under ett unikt svenskt studiebesök i Kina (Peking och Shanghai) våren 2012 
kartlades ICT- och BIM-användningen i Kina. BIM har i aktuell 5-års plan 
utpekats som en viktig utvecklingsaspekt för kinesiskt samhällsbyggande. 
Tillämpningen är ännu låg men målen mycket höga, inkluderande egna stand-
arder och fullskalig snar användning i deras miljontals ”low income housing”. 
Diskussioner visade att de hade likartad syn och behov som i Sverige och att 
stora samarbetsmöjligheter finns.   

Sydkorea 
går nu snabbt fram med öppna standarder och så kallad ”model checking”, 
d v s att kunna granska BIM-modellernas innehåll och testa om de uppfyller 
olika regler, vilket har blivit en stor och viktig utveckling. MLTM, Ministry of Land, 
Transport and Martime Affairs, finansierar många utvecklingsprojekt som är 
Open BIM och BIM-server-relaterade, bl a Bygglovsgranskning (Building Permis-
sion System), Byggnormsgranskning (Code Checking System), Open BIM-baserad 
miljö för design av byggnader (BIM-standarder m m) och nationella BIM-riktlinjer 
och roadmap. Målet är att stärka den koreanska byggsektorns konkurrenskraft. 

Många stora BIM-projekt genomförs och Open BIM används allt mer eftersom 
både krav och implementering ökar. Myndigheterna initierar nya forskningspro-
jekt med fokus på Open BIM-baserad design och produktion från 2013. Interna-
tionell samverkan för utveckling av BIM-standarder och riktlinjer önskas. 

Sammanfattning
Stora BIM-satsningar pågår i vår omvärld, många med tydlig adressering mot 
ökade möjligheter för inhemsk byggindustri i en globaliserad värld. Sverige 
har ett ledande kunnande inom ICT-BIM- området, inte minst när det gäller 
systematik och tillämpningar. För att stärka den svenska positionen till en 
världsledande ställning krävs nya krafttag som grundas på svensk förmåga till 
systemtänkande, struktur och samverkanskultur.
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I en nationell marknad ger tillväxt inom samhällsbyggnadssektorn bättre 
förutsättningar för all annan verksamhet i landet. Detta gäller specifikt ICT-BIM 
där studier, t.ex. i Australien, visar att övergången till BIM i sig ger en viktig BNP-
ökning. Ännu högre tillväxt nås om ett land kan öka sin export genom tillgången 
och användandet av BIM. I våra prioriteringar har vi utgått från områden som 
ger tillväxt både i Sverige och för svenskt näringsliv internationellt.

Traditionellt är samhällsbyggnadssektorn nästan helt projektfokuserad. Med in-
dustriellt tänkande avses att processerna, produkterna och ICT-stöden frikopp-
las från projekten och utvecklas som plattformar som sedan tillämpas i projek-
ten. Synsättet ger stora möjligheter till ökad lönsamhet, högre kundanpassning, 
nya affärsmodeller och internationell tillväxt. I ett globalt perspektiv utgör de 
senaste decenniernas starka svenska kompetensutveckling inom samhällsbygg-
nadssektorn ihop med lärdomar från annan svensk industri, t ex lastbilsindust-
rin, en unik kompetens.

Sveriges möjligheter att nå strategiska fördelar inom området är stora. Kopplin-
gen till andra strategiskt viktiga områden som hållbara stadsdelar, industriella 
processer, brukarkrav och samverkansformer, är stark. Den kompetens som finns 
i svensk fordonsindustri kring industriella processer, och de erfarenheter som 
skapats genom samhällsbyggnadssektorns initiativ i området ger en stark bas 
för fortsatt utveckling. 

Sverige har med den kunskap om BIM som finns inom industri och akademi och 
den implementering som pågår, i kombination med vår förmåga att samverka, 
unika möjligheter att lyfta implementeringen till nästa nivå, för att kraftfullt lyfta 
sektorn med höjd kvalitet, effektivitet och produktivitet som resultat. Detta kom-
mer att öka vår sektors konkurrensförmåga internationellt. En stark och effektiv 
bygg- och infrastruktursektor skapar också internationella konkurrensfördelar 
för andra industrier och sektorer i egenskap av brukare och avnämare av sek-
torns resultat.

En väl sammanhållen och framtidsinriktad informationshantering i bygg- och för-
valtningssektorn kan starkt bidra till ökad svensk tillväxt och export på tre olika 
sätt: export av kompetens, katalysator för övrig svensk industri för ökad tillväxt 
på en internationell marknad och stärkt marknadspostion på den svenska hem-
mamarknaden.

Export av kompetens
Sverige har en stark internationell position vad gäller systematik och klassifika-
tion inom bygg- och förvaltning. Internationellt växer tillämpningarna av ICT-BIM 
starkt i de flesta länder och de kommersiella verktyg som används är interna-
tionellt väl spridda. Kompetensen att bygga tillämpningar och processer kring 
dessa verktyg har i de flesta fall stora brister bl a beroende på avsaknad av 
nationell kultur som driver frågan, standardisering, regelverk, systematik och 
klassifikation. Det är ett svenskt styrkeområde med en stor exportpotential.

Katalysator för svensk industri
I det hållbara samhället är fastigheter och infrastruktur optimerade med hänsyn 
till brukarnytta och tillförlitlighet. Robusthet präglar infrastruktur och produk-

3.   Internationell konkurrenskraft
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tionsanläggningar även under extrema förhållanden. Detta är gynnsamt för 
svensk industris konkurrenskraft då export kan erbjudas och planläggas med 
hög kvalitet och tillförlitlighet.

Stark hemmamarknad
Den inhemska marknaden utgör huvudsaklig bas för utveckling inom bygg- 
och fastighetssektorn. Konkurrensen hårdnar vid ökad globalisering och 
svenska företag möter idag en ny konkurrens från utländska aktörer på hem-
mamarknaden. Även med den bakgrunden är det nödvändigt att utveckla bygg- 
och fastighetsprocesser så att en världsledande position uppnås. Då kan starka 
företag utvecklas för ökad tillväxt såväl inom landets gränser som utomlands.
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Vår fysiska och sociala miljö formar samhället. Vår framgång i att hantera da-
gens stora samhällsutmaningar, t ex energieffektivisering, robust infrastruktur, 
hållbara städer, åldrande befolkning m fl, beror i hög grad på sektorns förnyelse 
av befintlig infrastruktur och bebyggelse. Detta ökar kraven på hur samhäl-
let planläggs, hur själva byggandet genomförs och hur det byggda förvaltas, 
förnyas, underhålls och renoveras. Det krävs också ökad kunskap om det 
redan byggda kopplat till tillståndsvärdering samt kunskap och verktyg för att 
förlänga livslängder samt en uppgradering till hållbara konstruktioner, system 
och städer.

I samhällets planläggning fastställs de långsiktiga förutsättningarna för det 
hållbara samhällsbyggandet genom lokalisering av resurser, transport- och 
försörjningssystem med hänsyn till befolkningstillväxt, service och arbetstillfäl-
len. Planer och samordnade tekniska lösningar baserade bl a på tillgänglig, 
korrekt geografisk data krävs för att minska sårbarheten i viktiga samhällsfunk-
tioner. Lagar och regelverk upprättas för att definiera krav på samhällsbyggan-
det och övergripande miljömål.

Under produktbestämning och produktframställning skapas förutsättningarna 
för förverkligande av långsiktiga mål och optimering av livscykelbaserad resurs-
förbrukning och drift. Riskanalyser genom simulering och optimering av olika 
scenarier genomförs för att bedöma alternativa utfall. Processer som involverar 
brukarbehov och tar hänsyn till brukarkrav skapar verklig kundnytta liksom möj-
ligheterna att utforma byggnadsverk efter kunskap om brukandet och tidigare 
erfarenheter samtidigt som miljömålen innehålls.

Produktframställningsprocesser anpassas till resursoptimering, återbruk, ener-
gieffektivitet och säkerhet. Den industriella strategin dominerar och genomsyrar 
processer såväl för nybyggnation som för ombyggnad, underhåll och renovering.

I förvaltningsskedet är resursminimering, hållbarhet och robusthet den övergri-
pande strategin som förverkligas av de tidigare skedenas resultat och brukarin-
volvering. Även här präglas processer för ombyggnation, underhåll och renover-
ing av industriellt lean-tänkande och risk- och livscykelanalyser genomförs med 
simulering/optimering inför framtida scenarier. Det gäller vare sig det handlar 
om förändringar som ökad urbanisering, ökade klimathot eller en åldrande 
befolkning. Bebyggelsen utformas för att hantera konsekvenserna av sådana 
förändringar. Ändamålsenliga produkter innebär att brukarnytta går hand i hand 
med uppfyllandet av de samhälleliga kraven vare sig de handlar om uppställda 
miljömål, utsläppsmål, energi- och resurssparmål eller normkrav för det byggda.

En förutsättning för att skapa och upprätthålla det hållbara samhällsbyggandet 
är att information finns av rätt kvalitet och att den är allmänt åtkomlig över 
tiden. Det handlar om information om befintliga förhållanden i det redan bygg-
da och dess omgivningar, om samhällets planer och planprocess, om lagar, 
normer och regelverk samt de krav som i övrigt ställs på den fysiska miljön. Det 
handlar även om information om det som ska byggas, en förutsättning för ett 
effektivt byggande och förvaltning. De handlar om information om det byggda 
och hur själva brukandet går till som underlag för erfarenhetsåtervinning. All 

4.   Ett hållbart samhällsbyggande
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denna information måste finnas tillgänglig över tiden och ha en struktur så att 
den är spårbar och kan förädlas och återanvändas. 

Sammanfattningsvis kan man säga att en förutsättning för ett hållbart sam-
hällsbyggande är effektiv informationshantering som bas för bygg- och förvalt-
ningsanpassade industriella processer med den slutliga kundnyttan i fokus. Det 
innebär att dessa områdens standarder, processer och verktyg måste utvecklas 
vidare för att vinna en bredare allmän tillämpning.  För detta krävs gemensam-
ma satsningar från industri, förvaltande företag och organisationer, akademi och 
myndigheter. Det är den sidan av det hållbara samhällsbyggandet som denna 
agenda handlar om.
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Byggandets processer är informationsintensiva alltifrån de tidiga planerings-
processerna till förvaltning, drift och underhåll av det byggda. Planprocesser, 
tillståndsgivning, normer och regelverk är omfattande och komplexa liksom 
upphandlingsprocedurer och de avtal som upprättas mellan parter i processens 
olika skeden. De produkter som framställs består av stora mängder bygg-
delar och komponenter alla med speciella egenskaper i form av information 
om kvaliteter, livslängd och ursprung. För att kunna hantera den fysiskt byggda 
miljön rationellt över tiden, dvs hållbart, krävs att all denna information finns till-
gänglig under byggnadsverkets hela livslängd, vilket kan innebära allt från två 
månader till 100 år. Relevant information om det byggda måste således finnas 
åtkomlig och läsbar med för ändamålet anpassad kvalitet för att kunna säkra 
robusthet och hållbarhet.

Ett byggnadsverks livslängd kan variera mellan två månader och 100 år. Den 
digitala informationen om samma byggnadsverk måste vara åtkomlig under 
samma tid.

I tidiga skeden skapas information om det som ska byggas. Informationen 
förändras och förädlas, ofta i iterativa steg, som underlag för produktion och 
förvaltning. BIM erbjuder möjlighet till obrutna informationskedjor genom samt-
liga dessa skeden och binder på så sätt samman de byggda produkternas alla 
skeden till en helhet varvid livscykelanalyser underlättas och förvaltning, drift 
och underhåll kan optimeras.

De sammanhållna, obrutna informationskedjorna i bygg- och förvaltnings-
processen kan symboliskt beskrivas som ett träd i bilden nedan.

5.  Vision och mål

Figur 2: ICT-BIM som bärande stomme i samhällsbyggandet

5.1  Vision

ICT-BIM

ICT-BIM

GIS

Brukarkrav / Produktanvändning
Produkter: byggnader och anläggningar

Samhällets krav
Planprocess

Produkt-
framställning

Produkt-
utformning

Akademi - universitet, högskolor



21

Samtidigt skapar ICT-BIM stora möjligheter för förvaltare och brukare att effek-
tivt skapa mervärden för sin affär och användning. Aktuell information om 
driftstatus, underhållsbehov och kundnytta finns alltid tillgänglig. Hur byggnads-
verken används kan mätas och analyseras med automatik för att regelbundet 
trimma och optimera driftsfunktioner och skapa kunskap om möjliga förbätt-
ringar och återanvändning av erfarenheter.

Sammanfattningsvis gäller att ett hållbart samhällsbyggande som även maxi-
merar nyttan för brukarna/slutkunderna förutsätter professionella aktörer i 
samtliga skeden. Det krävs även effektiva processer i planering, projekter-
ing, produktion och förvaltning liksom system för ständiga förbättringar och 
innovation. Dessutom proaktiv, industrinära grundutbildning och fristående 
forskning av högsta internationella klass. En gemensam nämnare för alla dessa 
förutsättningar är en effektiv informationshantering.

Visionen är :

Hållbart samhällsbyggande och maximerad brukarnytta 
genom effektiv informationshantering

Vad visionen vill uttrycka är bl a följande:

  Maximerad nytta för brukare och förvaltare i ett hållbart samhällbygg-
ande inom ramen för samhällskrav och miljömål kräver digitala model-
ler av vår fysiska miljö, innefattande såväl byggnadsverk* som dess 
omgivningar

  Information om vår fysiska miljö är korrekt digitalt representerad, spårbar 
och allmänt åtkomlig över tiden

  Planering, projektering, byggande och förvaltning av byggnadsverk 
görs virtuellt i samverkan med brukare och övriga aktörer innan reella 
resurser tas i anspråk

  Drift, förvaltning och underhåll liksom ombyggnation och renovering, sker 
med digitala modeller som löpande under byggnadsverkets livscykel  
uppdateras med information om dess tillstånd, status och funktion 
liksom erfarenheter från brukandet.

Genom effektiv informationshantering kan ovanstående vision förverkligas 
samtidigt som brukarnyttan maximeras och resursåtgången för planering, byg-
gande, underhåll och förvaltning minskas. Takten för detta bestäms av sektorns 
aktörer och är avhängig av bl a affärsmodeller och konkurrens, förändringsvilja, 
innovation och forskning. De mål och åtgärder som formuleras i det följande 
syftar till att förverkliga denna vision liksom att skapa tillväxt i samhällsbygg-
nadssektorn och möjliggöra tillväxt i andra industrisektorer genom bl a ökad 
internationell konkurrenskraft.

*) med byggnadsverk avses här och i det följande såväl hus och anläggningar som infrastruktur – 

väg och järnväg, tunnlar, broar och ledningssystem i och ovan mark.
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Nya värdekedjor och roller
Förändringarna i sektorn på grund av, och med stöd av, BIM har precis börjat och 
de stora förändringarna har ännu inte skett. Den idag mycket uppdelade pro-
cessen, med suboptimerade delleveranser kommer att brytas upp och skapa 
nya roller och nya värdekedjor med andra tjänster och produkter. Nedan ges 
några exempel på detta i en beskrivning av agendans vision om de förändrin-
gar samhällsbyggandet står inför.

Idag utvärderas i designprocessen mycket få alternativ innan man väljer en 
viss lösning, jämfört med annan industri, i storleksordningen 2 – 5, jämfört med 
kanske 20 eller 200. BIM skapar möjlighet att i tidiga skeden göra analyser av 
mångdubbelt fler alternativ och optimera lösningar utifrån valda kriterier, som 
tillgänglighet, ljus, akustik, kostnad, resursförbrukning, energieffektivitet, logistik, 
produktionsaspekter, arbetsmiljö osv. Här öppnas stora möjligheter att skapa 
beslutsunderlag för bättre slutprodukter. Detta innebär samtidigt att många fler 
specialister måste involveras tidigt och medverka i den nya iterativa process 
där produktutformningen sker. Den kommer också att ske från plattformar med 
genomtänkta lösningar som kan anpassas och konfigureras. Stafettloppet där 
en specialist lämnar över till en annan som fortsätter arbetet, kommer att vara 
förlegat. Istället kommer nya typer av företag eller konstellation av företag, som 
kan erbjuda samlad kompetens och helhetslösningar. Varje aktör måste också 
ges incitament att leverera information som ska nyttjas genom hela processen 
och över byggnadsverkets livstid, och inte bara för sin egen delleverans. Med 
ett sådant synsätt kommer byggtiderna förkortas, störningen i byggprocessen 
kraftigt minskas, där man genom ”aktiv design” kan hitta förplanerade alterna-
tiva metoder, och framförallt skapa mer ändamålsenliga byggnader och anläg-
gningar med rätt information för den långsiktiga förvaltningen. Uppdelningen 
mellan projektering och byggande, som är ovanlig i andra industrier, kommer att 
ändras radikalt och nya roller och tjänster kommer att växa fram med en tätare 
integration mellan dagens roller, som ett resultat av detta. 

Hela material- och leverantörsleden kommer också att påverkas och förändras, 
dels genom möjligheten att beställa exakt rätt mängd med rätt dimensioner 
till rätt leveranstid, dels genom att inköp och logistik går från att skötas projek-
tanknutet till företagsanknutet, där affären kanske handlar om 20 projekt istället 
för ett. De produktplattformar som kan byggas upp och lagras med stöd av ICT-
BIM ger materialindustrin en möjlighet att ta nya roller och erbjuda produkter 
och tjänster kopplade till dessa plattformar, i vilka man sedan konfigurerar och 
projektanpassar de ingående produkterna. De traditionella rollerna kommer att 
gå in i varandra och konsulter, entreprenörer och materialtillverkare kommer att 
börja konkurera om vem som ska driva och ta processägarrollen. 

IT-branschen har hittills setts endast som leverantör av verktyg i form av 
hård- och mjukvara till sektorn, men med tekniker som ”Internet of things”, där 
sensorer byggs in i material och produkter och som kan samla, analysera och 
förmedla data om fukt, temperatur, rörelser, tryck, ljus, ljud osv, öppnas helt nya 
möjligheter för dessa aktörer att erbjuda både tjänster och produkter till såväl 
bygg- som förvaltningsprocessen.
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Samhällsbyggandet lider, som nämns på flera ställen i agendan, av en frag-
mentering och suboptimering som till viss del beror på avsaknaden av starka 
processägare. Ingen har helhetsgreppet över processen. Den aktör som oftast 
får utgöra sammanhållande processägare är byggherren. Det kan fungera för 
stora och återkommande byggherrar, men inte alltid ens där, och framförallt 
inte hos det stora antalet små byggherrar som sällan beställer byggprojekt. Det 
enkla skälet är att ett byggprojekt alltid är en störning i affärsprocessen för en 
förvaltande fastighets- eller anläggningsägande organisation. Kärnverksam-
heten är en annan.

De förändringar som beskrivs ovan i några exempel, kommer också att utgöra 
starten av ett annat paradigmskifte, där några av de befintliga aktörerna – 
eller helt nya – tar det helhetsgrepp över processen som behövs och blir den 
processägare som kunderna förväntar sig, med tydliga kundanpassade erb-
judanden och ett tydligt ansvarstagande för slutprodukten.

I visionen uttalas att effektiv informationshantering är en förutsättning för håll-
bart samhällsbyggande och maximerad brukarnytta. Utifrån denna ansats har 
ett antal mätbara mål på kort och lång sikt formulerats. Samtliga mål främjar 
svensk tillväxt, varvid tre av målen relaterar till hållbart samhällsbyggande, ett 
till maximal brukarnytta och ett till effektivare processer. Innebörden i de fem 
framtagna målområdena preciseras i tabell 1 nedan.

5.2 Övergripande projektmål

Nr Målområde Precisering
1 BIM i förvaltning Förvaltningsmodeller används för drift- och förvaltning, underhåll,  
  ombyggnad, renovering och erfarenhetsåterföring

2 Livscykelperspektiv Analyser kopplade till BIM används för simulering och optimering  
  med utgångspunkt från byggnadsverkets hela livscykel för att 
  åstadkomma en produkt med optimal brukar- och kundnytta

3 Hållbar information Digital information ska vara korrekt, spårbar och allmänt åtkomlig 
  över tiden

4 BIM för brukarinvolvering BIM används för visualisering och analys i samverkan mellan brukare 
  och processens övriga aktörer innan reella resurser tas i anspråk

5 BIM för nya och effektivare BIM möjliggör och åstadkommer mer för samma insats i samtliga 
 processer skeden

       TABELL 1   PRECISERING AV FEM MÅLOMRÅDEN
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Nr   Målområde Målbeskrivning Mål* 2016 Mål* 2025
1 BIM i förvaltning Nybyggda byggnadsverk levereras med BIM      > 20%  > 75% 

   förvaltningsmodell anpassad för optimerad drift, 

   förvaltning och underhåll 

    

2 Livscykel-perspektiv Nybyggnation, ombyggnad och väsentlig renovering av      > 20%  > 75%

   byggnadsverk görs efter simulering och optimering av

   hållbarhetskritiska resurser med utgångspunkt från 

   byggnadsverkets hela livscykel

3 Hållbar information All digital information om byggnadsverks utformning,     > 10%  > 30%

   tillstånd, status och funktion som stöd för drift- och 

   förvaltning finns över byggnadsverkets livscykel åtkomlig 

   i BIM och med relevant kvalitet

4 BIM för För nybyggnad och väsentlig ombyggnad av byggnadsverk      > 15%       > 50%

  brukarinvolvering används BIM för visualisering och analys av brukarnyttiga 

   funktioner i samverkan mellan brukare och övriga aktörer 

   innan reella resurser tas i anspråk

 

5 BIM för nya och  Användning av ICT-BIM i samtliga skeden och med       > 10%  > 30%

  effektivare processer obrutna informationskedjor har minskat produktions- och 

   driftkostnaderna

*) Angivna procenttal avser jämförelse med nuläge (2013). För mål 1-4 avses andel av projekt. För mål 5 
avses kostnadsminskning i % jämfört med nuläge. 

TABELL 2   PRECISERING AV MÅL PÅ KORT OCH LÅNG SIKT

För varje målområde preciseras målen på kort sikt (2016) och lång sikt (2025), enligt 
tabell 2 nedan.
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I arbetet har en kartläggning av BIM-nyttor genomförts  (se kap Förkortningar (se kap Förkortningar 
och hänvisningar) och hänvisningar) som pekar på att de prioriterade insatserna i första hand ska 
inriktas mot följande områden:

Standardisering och regelverk för BIM
En förutsättning för ett brett genomslag för BIM är gemensamma nationella och 
internationella standarder och riktlinjer och en konsekvent strategi för framtag-
ning av standarder för datalagringsformat, begrepp, krav och egenskaper, 
informationsleveranser och avtalsformer. En omfattande kartläggning av nuläget  
har gjorts som visar på brister, överlappningar och ofullständigheter i tillämpade 
standarder. En handlingsplan för de närmaste tre årens arbete med prioriterade 
standardiseringsinsatser finns redovisade. (Se Förkortningar och hänvisningar)

BIM-tillämpningar
BIM för förnyelse av processer 
BIM möjliggör förnyelse i samtliga skeden: samhällets planprocess, designpro-
cess, produktion och drift, förvaltning och underhåll. Tyngdpunkten läggs på 
planprocesser och industriella processer såväl inom själva byggskedet som i 
förvaltningsskedet.

BIM och förvaltningsinformation
BIM har potential för förnyelse i drift- och förvaltning av byggnadsverk med av-
seende på information om tillstånd, status och funktion till gagn för en livscykel-
baserad och resursoptimerad förvaltning. BIM innebär även ökade möjligheter 
att möta hyresgästens eller brukarens behov och krav och systematiskt återföra 
erfarenheter från nyttjandet av byggnadsverket för användning i fortsatt förvalt-
ning, ombyggnad eller i nya projekt.

Implementering, samverkan och ledarskap 
Stöd för implementering och forskning inom området behövs liksom samverkan 
och ledarskap i förändringsprocesser. BIM kommer att förändra och skapa nya 
värdekedjor liksom förändra traditionella metoder och gränssnitt mellan aktörer

Kunskapsförsörjning
Kunskapsförsörjning för att förse marknaden med rätt kunskap och kompetens 
för att möjliggöra potentialen i BIM och därmed stärka förutsättningarna för 
hållbar tillväxt och ökad konkurrenskraft för svensk industri. Inom flera yrkesom-
råden råder i dagsläget brist på kompetens bl a på grund av åldersstrukturer. 
Detta är gäller speciellt inom drift och förvaltning. Här utgör ICT-BIM en möj-
lighet att underlätta för nyrekrytering av yngre människor till dessa yrken.

6. Prioriterade insatser och genomförande

1
2

3

6.1  Insatsområden

 

2. BIM-tillämpningar- 
Insatser 

1. Standardisering och 
regelverk 

3. Kunskapsförsörjning 
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För att genomföra ovanstående insatser krävs olika typer av genomförande-
former och aktiviteter enligt följande.

Ett distribuerat excellenscenter
Syftet med det distribuerade excellenscentret är att via samproduktion mellan 
olika forskargrupper och intressenter försörja industri, samhälle och högskolor 
med behovsmotiverad forskning genom att ansvara för forskningsdelarna av 
FoI-programmen och den öppna testbädden BIM collaboration hub. Målet är att 
bli en ledande europeisk arena där forskare och industri tillsammans kan ut-
veckla teorier, metoder och verktyg för en effektiv informationshantering för att 
åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande med bästa tänkbara brukarnytta.

Excellenscentret har tre gränssnitt mot omvärlden:
  Forskningsgränssnittet fungerar som katalysator mellan forskning och 

teknik/processutveckling och syftar därför också till att utveckla FoU 
förmågan mellan företag och forskare inom akademi. I dessa projekt 
sker den tillämpade forskningen med fokus på forskarutbildning, public-
ering/citering, framtagande av modeller och prototyper. Här kan samver-Här kan samver-
kan ske med Bygginnovationen kan ske med Bygginnovationen som kan stötta t ex mobilitetstjänster där 
forskare går in i företag under viss tid för kommersialisering av specifik 
forskning.

  Innovationsgränssnittet syftar till att utveckla innovationsförmågan 
hos företag och forskare där projektsamverkan leder till affärsmässiga 
koncept eller testbäddar. Affärsmöjligheter tillåts vara konfidentiella 
genom projektavtal som hanterar IPR och upphovsmannarätter. Kom-
mersialisering, verifiering och t ex marknads-introduktion samordnas via 
Bygginnovationen som har verktyg för bedömning och kompletterande 
finansiering.

  Kunskapsgränssnittet skall säkerställa den långsiktiga implementering 
av resultatet i sektorn som helhet genom (1) samarbete med föreningarna 
buildingSMART, fi2 Förvaltningsinformation och OpenBIM för att utveckla 
och kommunicera gemensamma industristandarder och best practice, 
(2)  kompetensutveckling av sektorns aktörer genom utveckling av vid-
areutbildning samt (3) utveckling av relevanta civil- och högskoleingenjör-
skurser som också tränar entreprenöriella färdigheter.

Sveriges Bygguniversitet, en samarbetsorganisation som omfattar forskn-
ings- och utbildningsenheter på Chalmers, KTH, LTH och LTU civilingenjörer V 
eller motsvarande, bör organisera excellenscentret i samverkan med andra till 
agendan associerade parter för att säkerställa att forskningsresultat blir imple-
menterade i grundutbildningen vid våra universitet. 

Erfarenhet av tidigare samarbeten och satsningar mellan industri – akademi – 
samhälle visar också att det krävs att man väver in speciella aktioner och stöd:

  En bred projektportfölj: Excellenscentret ska stå för forskarkompetensen i 
genomförandeformerna B, C och D, dels i långa projekt för kunskapsupp-
byggnad, dels i korta innovationsfokuserade och företagsledda projekt 

A
6.2  Genomförandeformer
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som samtliga ska involvera olika företagsnivåer för folk i linjen och i 
staben,

  Bygga vidare på traditionen med industridoktorander, och komplettera 
med mobilitetstjänster för näringsliv (specialist) och för akademi (dis-
puterad) samt

  Akademiker bör ha en företagskoppling för att överbrygga de olika mål-
bilderna hos företag (tillämpning) och akademi (akademisk meritering).

Deltagande i internationella FoI-program och standardiserings-
arbete
BIM-utvecklingen pågår också i många andra länder (se kap. 2.3) och det finns 
mycket att vinna på att medverka i gemensamma FoI-program och projekt 
framförallt inom EU, där Horizon 2020 pekar ut BIM som ett strategiskt viktigt 
område, men också i samarbeten utanför Europa. Särskilt viktigt är att stand-
ardiseringsarbetet sker internationellt och bygger på de internationella ramverk 
som finns och som behöver vidareutvecklas, för att sedan skapa de nationella 
tillämpningar och regelverk som är anpassade till svenska förhållanden.

Branschgemensamma utvecklingsprojekt 
Utvecklingsprojekt behöver bedrivas i samverkan mellan industri och akademi. 
Det handlar om områden som är av gemensamt intresse för dagens aktörer, 
men speciellt också för de förändringarna som BIM kommer att skapa t ex 
gällande aktörers roller, processer, åtaganden och värdekedjor. Projekten ska 
hantera frågor som är av gemensamt intresse för flera aktörer, och där enskilda 
företag inte själva kan driva utvecklingen. Projektresultaten ska vara allmänt 
tillgängliga.

Demoanläggningar och testbäddar
Testmiljöer behöver upprättas där resultatet av forskning, standardiserings-
arbete och utvecklingsprojekt kan demonstreras, testas och utvärderas för att 
verifiera utvecklade såväl tekniska lösningar, som processförändringar och 
ändrade värdekedjor. Testmiljöernas syfte är att driva på och underlätta imple-
mentering i industrin, både genom informationsspridning och demonstration av 
goda lösningar, men också genom att hitta och lyfta fram de brister och kunska-
psluckor som behöver vidareutvecklas.

  Ett BIM-GIS labb för att testa forskningsresultat mot nya processer och 
marknadsprodukter.

  BIM Collaboration hub

Pilotprojekt – tillämpningar i verkliga projekt
Pilotprojektens syfte är att i verkliga byggprojekt och fastighetsrelaterade pro-
cesser tillämpa de framtagna resultaten från forskning, utveckling och demon-
strationsprojekt, och därigenom både påskynda implementering och utvärdera 
utfallet av tillämpningen. Pilotprojekten ska ha tydliga mätbara mål, som ska 
följas upp inom projekten. Resultaten kan i förekommande fall vara konfiden-
tiella, för att skydda de enskilda företagens idéer eller koncept.

B
C
D
E
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För varje insatsområde har följande insatser och aktiviteter prioriterats.

1 Standardisering och regelverk för BIM            Genomförandeform
Informationsleveranser och avtalsformer B, C
Begreppsstrukturer med definitioner av objektklasser och B, C
egenskaper
Krav, verifiering och livscykelperspektiv B, C
Praktisk datahantering B, C, D 
BIM-GIS koppling B, C, D

BIM-tillämpningar
2.1 BIM för förnyelse av processer 
Digital planprocess och tillståndsgivning C, D, E
Digitala normer C, D
BIM i industriella processer  A, B, C, D, E
BIM i traditionella projektbaserade processer A, B, C, D, E
 
2.2 BIM och förvaltningsinformation 
BIM Förvaltningsmodeller inkl stöd för LCA A, C, E
Modellering av befintliga byggnadsverk och bebyggelse med  A, C, D, E
utgångspunkt från skanningsdata 
BIM som system/stöd för erfarenhetsåterföring från  A, C, D, E
drift och förvaltning 
BIM i stadsbyggande, förtätning och tillgänglighet A, C, D, E
Intelligenta byggnadsverk som stöd för brukare/kund A, C, D, E
BIM för ökad tillgänglighet och säkerhet i bostaden A, C, D, E

2.3 Implementering, samverkan och ledarskap 
BIM innovations- och implementeringsprocesser A, B, C, E
- webb-portal 
BIM - nya samverkansformer, incitamentsmodeller och avtal A, B, C, E
BIM och människa/maskin gränssnitt A, C, E
BIM och mätning av nya processer A, C

3 Kunskapsförsörjning
BIM i grundutbildning A
BIM i fortbildning A
BIM i forskning och innovation A
Kompetenslyft i förvaltning A, C

1
2

3



29

I vilken omfattning som ovan angivna insatsområden uppfyller angivna resultatmål 
framgår av nedanstående tabell.

Resultatmål framgår av kap 5.2

Insatsområde Måluppfyllelse 2016
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BIM standard och regelverk 3 3 3 1 3
Förnyelse av processer 2 3 3 2 3
BIM förvaltningsinformation 3 2 2 3 1
Implementering, samverkan 1 2 2 2 3
Kunskapsförsörjning 3 3 2 1 3

Insatsområdens uppfyllelse av resultatmål på en 3-gradig skala: 
3= insatsområdet syftar till att uppfylla målet i hög grad
2= insatsområdet syftar till att bidra till målets uppfyllelse
1= insatsområdet syftar till att leverera resultat med viss betydelse för målets 
uppfyllelse

TABELL 3  MÅLUPPFYLLELSE

6.3 Måluppfyllelse av insatser
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6.4   Beskrivning av insatsområden, samverkan 
och genomförande (åtgärder)

I det följande beskrivs insatsområden och insatser inom varje område. För varje 
insats beskrivs även eventuella samverkansaktörer och i förekommande fall en 
mer utförlig beskrivning av sådan samverkans innehåll.

Standardisering och regelverk för BIM
Problembeskrivning
En förutsättning för ett brett genomslag för BIM är gemensamma nationella och 
internationella riktlinjer och en konsekvent strategi för utveckling av standarder 
för datalagringsformat, begrepp, informationsleveranser och avtal. Dessa stand-
arder, regelverk och avtal uppvisar i dagsläget brister och överlappningar samt 
saknas helt för vissa skeden respektive informationsleveranser.

I ett utvecklingsprojekt initierat av OpenBIM och finansierat bl a av SBUF pågår 
(tom april 2013) en kartläggning av standardiseringsbehovet för BIM. Syftet är 
att kartlägga befintliga standarder och dess tillämpningar samt att påvisa be-
hov av fortsatt utveckling och insatser m h t brister och överlappningar i identi-
fierade standarder. Projektet har drivits i samverkan med ICT-BIM-agendan och 
slutsatser från projektet utgör underlag för de insatser som redovisas nedan. 
Hela projektresultatet kan hämtas från OpenBIMs hemsida www.openbim.se. 

Föreningen OpenBIM kommer att gå ihop med föreningarna fi2 Förvaltnings-
information och building SMART Sweden från 1 januari 2014 till den nya fören-
ingen BIM Alliance Sweden. Nedan används därför denna nya organisation som 
tänkt aktör inom ett flertal insatser. 

Insatser
Beskrivningarna i ovanstående SBUF-rapport kan sammanfattas i följande konk-
reta förslag till aktiviteter för kommande treårsperiod. Det övergripande målet 
är att utveckla tillämpade gemensamma informationsstrukturer och metoder 
för att samverka bl a för att ställa krav och verifiera i informationsutbytet mel-
lan de olika parterna i planering och myndighetsdialog.

  Informationsleveranser och avtalsformer

Grunden för informationsutbytet är att man kommit överens om dels vilken infor-
mation som ska levereras i varje situation, dels vilken juridisk status informatio-
nen har. I handlingsplanen ingår därför:

att  utveckla kravställning och verifiering av informationsleveranser. 
  Rekommendationerna i Bygghandlingar 90 behöver utvecklas och  
  samordnas med IFC-formatets metod för att hantera delmängder 

av  data (MVD, Model View Definition). fi2-metodiken bildar en 
utgångspunkt för arbetet.

1
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att  utveckla avtalsformer för digitala leveranser.
  Möjliggör avtalsformer för digitala informationsleveranser i sam-

band med t ex upphandling av konsulter och entreprenörer.

En beskrivning av insatsen kring avtalsformer görs nedan i insatsen ”BIM – nya 
samverkansformer, incitamentsmodeller och avtal” 

   Begreppsstrukturer med definitioner av objektklasser och 
   egenskaper

För att kunna fylla leveranserna med entydiga data krävs gemensamma 
begreppsstrukturer och definitioner av objektklasser och egenskaper. Idag 
använder parterna i processen ofta samma termer men med olika betydelse. 
Detta gäller objektklasser på alla nivåer av komplexitet, till exempel ”järnväg”, 
”byggnad”, ”dörr” och ”fläkt”. Samma gäller egenskaper som “längd”, “vikt” och 
“hållfasthet”. I handlingsplanen ingår därför:

att   ta fram en samlad begreppsstruktur för information genom livs-
cykeln, med målet att samordna de standarder som existerar inom 
geografisk data, bygg-, mekanisk och elektroteknisk industri.
Undersök kollisioner mellan begreppssystem i leveranser, t ex mel-
lan geografiska data och byggbegrepp. 

att   utveckla standarder för definitioner av objektklasser, med målet 
att de ska kunna användas under hela livscykeln – direkt eller som 
översättning mellan olika klassifikationssystem.
Vidareutveckla och harmonisera BSAB och IFC, jämför med Omni-
class.

att   ta fram enhetliga definitioner för objektens egenskaper, i nära sam-
verkan med internationell standardisering så att de blir språkneutrala 
och användbara även utanför Sveriges gränser.
Sammanställ egenskaper ur olika informationskällor i bSdd.  bSdd. Defini-
era egenskaper och klassificera i informationsnivåer, jfr Danmark 
och USA.

   Krav, verifiering och livscykelperspektiv

Det fysiska samhällsbyggandet syftar övergripande till att skapa och förvalta 
miljöer för mänsklig verksamhet. Krav från brukare på rumsliga och funktionella 
egenskaper behöver kunna verifieras genom hela processen, med allt mer 
detaljerade krav på tekniska egenskaper hos de fysiska objekten: dimensioner, 
isoleringsförmåga, kulör, brandklass med mera. I handlingsplanen ingår därför:

att   utveckla metoder för att ställa krav på och verifiera objekt och egen-
skaper.
Möjliggör även digital leverans av t ex bygglov mellan myndigheter 
och andra aktörer.
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att   beskriva metoder för att göra de digitala modellerna mer mångsidi-
ga, så att de stödjer ett livscykelperspektiv och rymmer egenskaper 
knutna till olika aspekter: krav (verksamhet, säkerhet, miljö, energi, 
estetik, förvaltning); olika detaljeringsgrad; tekniska lösningar; varuin-
formation med mera.
Utveckla samarbetsmetodiken kring de digitala modellerna, avtals-
former, nya arbetsmetoder, se t ex SBUF-projekt IDA-ICE, och BIM 
PEPG.

  Praktisk datahantering

Användarna behöver hjälp för att praktiskt kunna hantera de datamängder som 
produceras i processen. Hjälpen består dels i gränssnitt mot databaserna, dels 
gemensamma format för att hantera in- och utmatning i systemet. Beroende på 
syftet blir verktygen och presentationsformerna vitt skilda: för visualisering, för 
energiberäkningar, för tillgänglighetsanalyser med mera. I handlingsplanen ingår 
därför:

att   definiera och tydliggöra applikationsgränssnitt mot gemensamma 
informationskällor, till exempel modellserver och varudatabaser, så 
att information kan hanteras av olika system och plattformar genom 
processen.

att   vidareutveckla formatstandarder och deras tillämpning – interna-
tionellt och nationellt – för att ersätta det nuvarande lapptäcket av 
format för hus, anläggning och för geografiska data, och ge dessa en 
enhetlig tillämpning.
Delta i utveckling inom internationella buildingSMART, Inspire, 
OpenInfra, OGC, samt BIM Alliance Sweden och SIS-kommitteer.

Aktörer och åtgärder
Genomförande av ovanstående insatser sker i branschgemensamma projekt-
grupper och deltagande i internationella standardiseringsorganisationer inom 
BuildingSmart, Inspire, OpenInfra, OGC, BIM Alliance Sweden, SIS-kommitteer 
m fl (B och C enl kap 6.2). För att få genomslag krävs omfattande insatser för 
att samordna utvecklingsarbetet och att informera om de framsteg som görs. 
I  handlingsplanen ingår därför att föreslå finansiering av organisation för 
utveckling, förvaltning och spridning av de branschgemensamma informations-
strukturerna och överenskommelserna. Arbetet kräver ett brett deltagande från 
samtliga intressentgrupper: kommunala och statliga myndigheter, planerare, 
förvaltare, byggherrar, projektörer, entreprenörer, byggvaruproducenter och 
programvaruutvecklare.
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  BIM-GIS-koppling    i samverkan med Lantmäteriets agenda Position Sverige  

Problembeskrivning
Både BIM och GIS används under hela samhällsbyggnadsprocessen. GIS nyttjas 
mest under idéstadie, utredningsskede och förvaltning.  BIM nyttjas mest under 
projekterings- och produktionsfasen. Man kan säga att de båda systemen hanterar 
likartad information men med olika detaljeringsgrad.

Mycket geografisk information  hanteras och ägs av myndigheter och andra of-
fentliga aktörer som t ex kommuner, medan BIM-information och tillhörande system 
mest används och ägs av privata aktörer som t ex fastighetsägare och  entrepre-
nörer.

För att förtydliga problemställningen bör man titta på vad behoven är hos de 
huvudsakliga användarna av de två systemen. GIS används i dagsläget till stor del 
inom myndigheter och kommuner, men även inom utförande organisationer, medan 
BIM mest används av utförande organisationer. Detta gör att olika aktörer är 
intresserade av samma information men med olika detaljeringsgrad. Idag uppstår 
svårigheter för myndigheter och kommuner att uföra  sina uppgifter  på ett effektivt 
sätt eftersom det inte finns någon standardiserad koppling mellan GIS och BIM. På 
samma sätt är det svårt för utförarna att ta till sig kraven på de faktiska objekten 
som skall byggas då kraven oftast presenteras i textdokument istället för attribut 
kopplade till geografiska områden eller geometriska objekt.

Förslag på utveckling

Utveckling av standard för format och kodning behöver samordnas och i förläng-
ningen helt drivas gemensamt mellan nedan angivna aktörer enligt följande:

1. En bred arbetsgrupp inrättas för att kartlägga, analysera och dokumen-
tera aktuella processer, informationsflöde och informationsmängder. Med 
detta som utgångspunkt analyseras framtida informationsbehov och 
vilka åtgärder som behöver vidtas för att åstadkomma en gemensam 
kontinuerlig informationsprocess för samhällsbyggnadsprocessen.

Idé Utredning Projektering Produktion Förvaltning

Naturligt Naturligt Förekommer Liten omfattning Naturligt

Liten omfattning Förekommer Naturligt Naturligt Liten omfattning

Process

Användande
av GIS

Användande
av BIM

Figur 3. Användning av GIS respektive BIM i samhällsbyggnadsprocessen
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2. Resultatet i del 1 ovan används som input till vilka åtgärder som behöver 
vidtas avseende standardisering av begrepp, kodning och format för att 
BIM- och GIS-data ska kunna integreras ”sömlöst” i samhällsbyggnads-
processen.

Aktörer
Det är extra viktigt att organisationer som länsstyrelser, kommuner och privata 
fastighetsägare deltar i förändrings- och standardiseringsarbetet. Följande organi-
sationer är aktuella: 

  Lantmäteriet ( se nedan) 
  Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
  BIM Alliance Sweden (konsulter, entreprenörer, fastighetsbolag)
  Uli Geoforum
  Kommuner
  Länsstyrelser
  Trafikverket
  Boverket
  SIS, Swedish Standards Institute

i samverkan med universitet och högskolor.

Naturligt Naturligt Naturligt Naturligt Naturligt

Naturligt Naturligt Naturligt Naturligt Naturligt

Användande
av GIS

Användande
av BIM

Informationsutbyte genom hela processen

Idé Utredning Projektering Produktion FörvaltningProcess

Figur 4. Vision avseende ett framtida användande av BIM och GIS genom hela samhällsbyggnadsprocessen
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Lantmäteriets syn på utveckling inom området

           Lantmäteriet bedriver utvecklingsverksamhet som verkar för en sam-
manhållen informationshantering i samhällsbyggnadsprocessen. Pågående 
verksamhet omfattar:

  -Sammanhållen process för detaljplanering och fastighetsbildning. Pro-
grammet utförs i samverkan med Boverket och syftet är att verka för en 
ökad harmonisering av kommunernas planarabtete i digital miljö och en 
mer enhetlig digital lagring av de digitala planerna. 

  Geodatasamverkan. Geodatasamverkan är Sveriges implementering av 
EU-direktivet Inspire och verkar för en ökad harmonisering av geodata 
mellan myndigheter och användning av ett standardiserat och tjänste-
baserat informationsutbyte.

  -Svensk Geoprocess. Syftet med programmet är att underlätta för med-
borgare, företag och myndigheter att få tillgång till enhetliga grundläg-
gande geodata med bra kvalitet och till rimliga priser. Projektet sker i 
samverkan med SKL.

I övrigt har Lantmäteriet ett regeringsuppdrag som utvecklingsansvarig myn-
dighet för e-förvaltningsområdet inom geografisk information  och fastighets-
information.
 
Mot denna bakgrund är det angeläget för Lantmäteriet att samverka med olika 
samhällsaktörer för att uppnå en effektiv informationshantering som gör det 
så enkelt som möjligt för olika användargrupper i samhällsbyggnadsproces-
sen. Frågor som rör hantering av geografisk information i 3D behöver hanteras 
i denna process och det är angeläget för Lantmäteriet att delta i forskning och 
utveckling kring detta, t ex vad gäller standarder och informationsutbyte, har-
monisering av datamängder, men även juridiska frågor. Lantmäteriet vill stödja 
uppbyggnaden av projekt och testlabb inom frågor som rör informationshanter-
ing i hela samhällsbyggnadsprocessen och hantering av 3D-data.

Hanna Ridefelt, FoU-samordnare, Geodatasekretariatet, Lantmäteriet 
”

”
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BIM-tillämpningar
Insatsområden
Potentialen i BIM handlar om förändring av processer och finns i alla skeden: tidiga 
skeden (planprocess och tillståndsgivning), i projektering och byggande samt i drift- 
och förvaltningsskedet. Tyngdpunkten i denna agenda ligger på  tillämpningar i 
tidiga skeden, förvaltningsskedet samt på förändringsarbete och implementering.

BIM för förnyelse av processer
Förnyelse av processer är en nödvändighet för att utvecklingen ska komma vidare 
och för att potentialen med BIM ska kunna utnyttjas till fullo. Förnyelse av processer 
är ett omfattande insatsområde med stor potential och har delats upp i tre del-
områden enligt nedan:

Insatser

  Digital planprocess och tillståndsgivning

En förutsättning för att skapa och upprätthålla det hållbara samhällsbyggandet är 
att information finns av rätt kvalitet och att den är allmänt åtkomlig över tiden av 
många aktörer i flera led. Det handlar om information om befintliga förhållanden i 
det redan byggda och dess omgivningar, om samhällets planer och planprocess, 
om lagar, normer och regelverk samt de krav som i övrigt ställs på den fysiska mil-
jön. Idag används BIM i planerings- och tillståndsgivningsprocessen i låg utsträck-
ning.

Informationen som utgör underlag för planeringsprocessen, t ex fastighetsregister, 
byggrätter, ledningsstråk, försörjningskapaciteter etc finns idag utspridd hos flera 
olika aktörer och hanteras oftast med hjälp av GIS (Geografiska InformationsSystem). 
Informationen behöver samlas och tillgängliggöras så att den kan utgöra bättre un-
derlag för beslut och demokratisk medverkan i planprocess och tillståndsgivning. En 
förutsättning för detta är också att informationsmängderna och -strukturerna inom 
BIM och GIS harmoniseras. (se ”GIS-BIM-koppling” i insatsområde Standardisering 
och regelverk för BIM.)

När informationen är strukturerad i en objektsorienterad modell i 3D med tillhö-
rande egenskaper kan gällande planer och förutsättningar enkelt föras vidare till 
nästa skede vilket genererar lägre kostnader för byggande och fastighetsutveckling. 
Genom att strukturera och implementera samhällets krav i modellerna skapas förut-
sättningar för en effektiv kontroll av t ex energibehov, fysisk geometri och buller mot 
lagkrav och gällande planer vid tillståndsgivning. En strukturerad digital bygglov-
leverans kan inlemmas i stadens förvaltning och på nytt utgöra underlag för kom-
mande planerings- och förvaltningsprocesser.

2
2.1
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Åtgärder och aktörer:  
Åtgärder:  Utvecklingsprojekt för att harmonisera en digital planprocess och
  tillståndsgivning anpassad till BIM samt för framtagande av lever-

ansspecitioner för planer och bygglov. 
Aktörer:  Lantmäteriet, Boverket, Trafikverket, Länsstyrelsen, kommuner tillsam-

mans med näringslivsrepresentanter från sektorns aktörer.

Åtgärder:  Utvecklingsprojekt för att digitalisera lagar, normer och regelverk för 
att tillämpas i en BIM-miljö där kravställningar kan valideras. 

Aktörer:  Myndigheter (se ovan), kommuner, näringslivsrepresentanter, intresse-
organisationer (BIM Alliance Sweden, ULI Geoforum m fl)

Åtgärder: Utveckling av demo-plattformar avseende planering där medborgare 
kan följa aktuell planering. 

Aktörer:  Myndigheter (se ovan), kommuner, IT företag.

  BIM i industriella processer

Plattformar och produktfamiljer är begrepp som används för att beskriva utveck-
lingen av strategier för s.k. ”mass customization” i den fasta industrin, d v s sättet att 
med bibehållen skalfördel i massproduktionssystem kunna anpassa produkten efter 
kundens önskemål. Nya industriella byggkoncept har under 2000-talet lanserats av 
de flesta stora entreprenadföretagen i Sverige.  Det innebär att ägarna av dessa 
byggkoncept utvecklar rutiner och standarder för hur projektering, produktion och 
försörjningskedjor skall organiseras som sedan används i projektutvecklingen av 
konceptet till färdig byggnad. 

När produktutvecklingsfasen är genomförd, ska konceptet paketeras, lanseras, 
tillämpas och förvaltas. Förvaltningen av byggkoncept sker i plattformar för projekte-
ring, produktion och försörjningskedjor som sedan används i projektutvecklingen av 
konceptet till färdig byggnad. Alla koncept måste projektutvecklas till viss del, d v s 
anpassas till platsen. Dagens utvecklade byggkoncept har olika flexibilitet, förtill-
verkningsgrad och integration av leverantörskedjor. Vilket innebär att möjligheten till 
kundanpassning varierar. 

Det är också viktigt att komma in tidigt i beställarens byggprocess för att kunna 
erbjuda alternativ och affärsmodeller som passar. Kopplingen mellan olika typer av 
industriella processer, affärsmodeller och krav på BIM-support visas schematiskt i 
tabellen på nästa sida:
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Process  Affärsmodell  BIM-support

Traditionell projektering  Standardavtal  Visualisering och 
koordinering

 Projektering med öppna 
plattformar

 Samverkansmodeller  + integration design, analys 
och kalkyl

Konfigurering av slutna 
plattformar

   Leverantörsansvar  + konfigurering & 
automation

En utveckling av industriella plattformar i byggandet hänger intimt samman med 
BIM och utveckling av mer avancerad verktyg och metoder för:

  Kontroll av hur utvecklade koncept kan uppfylla krav i detaljplaner och från 
beställare och brukare. 

  Konfigurering av produkt-, process- (produktion), och försörjningsplattformar i 
projektutvecklingen. 

  Simulering och optimering av produktegenskaper och produktionsprocesser 
i konceptutvecklingsskedet.

Målet är att skapa en effektiv och hållbar byggprocess genom utveckling av system 
för integrering, automatisering av informationshanteringen i projektutveckling av 
industriella plattformar för byggnader och infrastruktur. För detta krävs följande 
insatser:

Utveckling av hållbara industriella koncept 
Hur ska industriella byggplattformar balansera standardisering mot flexibilitet mot 
krav på minskad resursanvändning och lokal anpassning av arkitektur och energi-
prestanda? Vilka parametrar i de tidiga skedena i exploateringsprocessen hindrar 
t ex myndighetskrav, planprocess/detaljplaner, förfrågningsunderlag, etc. En mer 
strukturerad kontroll av möjliga produktvarianter gentemot olika typer av krav kan 
identifiera delar i plattformen som behöver utvecklas. Det kräver också att krav och 
kravstrukturer kan digitaliseras, integreras i BIM och kontrolleras mot en utvecklad 
industriell byggplattform.

Åtgärder:  Forskningsprojekt kombinerad med standardisering av hur krav och 
kravstrukturer kan digitaliseras och integreras i en BIM modell för 
automatisk kontroll av industriella plattformar. 

Aktörer:  Forskare, IT företag, industriella byggare samt samverkan mellan 
byggsektor, Trafikverket, Boverket och SKL gällande digitalisering av 
krav i PBL, detaljplaner, beställare och brukare.
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Konfigurering av industriella koncept
Metoder och verktyg för att konfigurera produkt-, process- och försörjningsplattfor-
mar. Bättre verktyg för produktkonfigurering i arkitektvyn behöver utvecklas. Para-
metrisering av enskilda objekt kan idag hanteras på byggdelsnivå. För mer sam-
mansatta arkitektoniska objekt som t ex kompletta rum, lägenheter, våningsplan 
och byggnader behöver mer avancerade parametriseringsmetoder utvecklas som 
kan ta hänsyn till olika typer av krav från beställare och begränsningar i konceptet. 
System för konfigurering av produktionsprocess och försörjningskedjan behöver 
också utvecklas utifrån vald produktkonfiguration. Allt kommer inte att standardise-
ras i plattformen. Delar i projektutvecklingen av konceptet kommer att utvecklas i 
traditionell projektering där metoder och gränssnitt måste utvecklas för att integrera 
traditionella projektbaserade värdekedjor i industriella produktionssystem.

Åtgärder:  Forskningsprojekt hur industriella byggplattformar skall projekt-
utvecklas i en BIM-miljö.

Aktörer:  Forskare, industriella byggare samt arkitekter och tekniska konsulter.

Simulering och optimering av industriella koncept
Koppling mellan simulering av produktegenskaper, processer och BIM behöver 
utvecklas. I ett industriellt byggande när produkt och processer är modulariserade 
finns stora möjligheter att simulera och optimera konfigureringen av både produkt, 
produktionsprocess och försörjningskedjor med avseende på livscykelekonomi, 
energieffektivitet, utsläpp av växthusgaser m m. Bestämning och kommunikation 
av produktens livscykelegenskaper ur olika miljömässiga, ekonomiska och sociala 
perspektiv, som t ex CO2-emissioner, energianvändning, ekonomi, säkerhet m m, är 
fundamentalt för att utveckla det hållbara samhället. 

Åtgärder: Forskningsprojekt om hur konfigurerade byggnader och anläggnin-
gar kan simuleras, optimeras och varudeklareras ur ett ekologiskt, 
ekonomiskt och socialt perspektiv. BIM som stöd för och integration 
mellan analys och simulering. 

Aktörer: Forskare, IT-företag, industriella byggare och branschsamverkan för 
varudeklaration av ekologiska, ekonomiska och sociala egenskaper.

Samtliga insatser kommer att använda den nationella testbädden BIM collaboration 
hub för utveckling av processer, metoder, verktyg och standarder inom BIM i indu-
striella processer. Insatsområdet ”BIM i industriella processer” utvecklas i samverkan 
med LTU enligt agenda ”Industriella processer i byggande och förvaltning”. 

  BIM i traditionella projektbaserade processer

De traditionella processerna inom samhällsbyggandet är till största del projekt-
baserade med nya konstellationer av aktörer för varje projekt, och där varje 
aktör har en begränsad uppgift och levererar resultat i ett sekventiellt förlopp. 
Detta ger tydliga begränsade ansvarsområden, men fragmenteringen riskerar 
att ge brister för helhetsperspektivet. Det påverkar utvecklingen av BIM i stor 
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utsträckning, då BIM skapar möjlighet att dels analysera många alternativ 
mot olika fastställda krav och önskemål. De olika aktörerna måste då arbeta 
gemensamt och iterativt för att tillsammans optimera lösningarna. Dels ska-
par BIM också möjlighet att lagra, samordna och förädla information ur ett 
livscykelperspektiv, vilket ställer nya krav på aktörerna att inte bara leverera 
information för sin egen delleverans utan med fokus på hela processen och 
livscykelperspektivet. Detta kräver förändringar inom såväl designprocessen, 
produktionsprocessen och förvaltningsprocessen liksom för hela processen, dvs 
för gränssnitten mellan dessa huvudprocesser. 

Kravställningar och helhetsperspektiv
Åtgärder: Forskningsprojekt om vilka övergripande förändringar som krävs i 

processerna för att optimera helheten och livscykelperspektivet, samt 
vilka krav som ska ställas på olika aktörer i affärsrelationerna. 

Aktörer: Forskare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, fastighetsägare 
och byggherrar.

Roller, rollfördelningar och förändringar
Åtgärder: Forskningsprojekt och pilotprojekt som studerar dagens aktörer inom 

designprocessen, produktionsprocessen och förvaltningsprocessen 
med syfte att studera rollfördelning och förändringsbehov hos aktör-
erna.

Aktörer: Forskare, arkitekter, teknikkonsulter, entreprenörer, fastighetsägare 
och byggherrar.

Övriga samverkansinitiativ
Logistik
Ett särskilt område som behöver lyftas fram är logistik.
Transporter inom byggande och förvaltning liksom ökade krav på tillgänglighet  
t ex vid ökad urbanisering innebär stora belastningar på miljön. Logistik med 
stöd av modern informationsteknologi och BIM är en möjliggörare för ökad 
resurseffektivitet i dessa processer. Om dessutom logistikaspekterna kan 
komma in redan i planeringsprocesserna ökar möjligheterna väsentligt till mer 
klimatsmarta bygg- och förvaltningsprocesser.

Åtgärd och aktörer:
I samverkan med logistikagendans aktörer (Linköpings Universitet) föreslås 
forsknings- och utvecklingsarbete inom detta fält.

SGI – Sveriges Geotekniska Institut
SGI har upprättat en geoteknisk portal bl a med geokalkylsystem. Koppling till 
ICT-BIM bör utvecklas i samverkansprojekt och även tillsammans med upprättat 
nätverk för markbyggnad.
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Trust
Ett pågående utvecklingsprojekt med forskare bl a från SBU, SGU och Århus 
Universitet som syftar till utveckling av rationell och snabb utvärdering av ge-
otekniska undersökningar omfattande bl a databashantering och visualiserings-
verktyg. Gemensamma intresseområden med ICT-BIM-agendan ska lyftas fram 
för att om möjligt samordna utvecklingsinsatser.

BIM för förvaltningsprocesser
Problembeskrivning
Informationshanteringen i förvaltningsprocessen har helt andra förutsättningar 
än motsvarande hantering i projektprocessen beroende på tidsperspektivet. En 
projektprocess sträcker sig över några år medan långsiktiga förvaltare har ett 
förvaltningsperspektiv som sträcker sig över 100 år eller mer, vilket kommer att 
innebära många plattforms-, formats-, standards- och metodbyten. 

Detta innebär att för förvaltningsinformationen måste en balans hittas  mellan 
tekniknivå, flexibilitet, långsiktighet, krav i projektprocessen samt kostnader 
ställda mot nytta. En del av lösningen på problemet utgörs av standardiserade 
öppna format. 

Insatser
Insatserna fokuseras på målgrupperna fastighets- respektive anläggningsägare 
samt hyresgäst respektive brukare för utveckling och implementering av: 

1. förvaltningsmodeller som kan användas för drift, förvaltning och under-
håll liksom ombyggnation och renovering. Modellerna upprättas löpande 
under byggnadsverkets livscykel samt uppdateras med information om 
dess tillstånd, status samt funktion liksom erfarenheter från brukandet.

2. modeller som kan användas för att effektivisera hyresgästens eller bru-
karens verksamhet samt deras hantering av fastigheten/anläggningen

  BIM förvaltningsmodeller inklusive stöd för LCA

BIM förvaltningsmodeller innehåller information om såväl enskilda byggdelar 
och utrymmen som byggnadsverkets funktion och helhet vilket möjliggör analys, 
simulering och optimering av förvaltningen ur ett livscykelperspektiv. Ett viktigt 
område är energiförbrukning i fastigheter som med hjälp av öppna styr- och 
reglersystem kan kopplas till BIM bl a med sensorer (se nedan Internet of 
Things) varvid stora vinster kan göras för fastighetsförvaltare, hyresgäster och 
samhället.

Åtgärder och aktörer: se nedan.

2.2
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  Modellering av befintliga byggnadsverk och bebyggelse 
  med utgångspunkt från skanningsdata

BIM tillämpas idag i allt större utsträckning vid nybyggnad. Den objektsorien-
terade databasen utgör grund för de möjligheter som BIM ger. De samhällsnyt-
tiga effekterna ökar påtagligt i takt med att även den befintliga bebyggelsen 
läggs upp i BIM. 

De inskannade informationsmängderna är vanligen mycket omfattande och 
saknar helt struktur i den meningen att ingen åtskillnad kan göras mellan objekt 
annat än genom visuell tolkning. Att ur inskannade informationsmängder tolka 
och identifiera byggdelar och klassa dessa som objekt i en BIM skulle innebära 
stora vinster för drift och förvaltning och även samhällsnytta. 

Åtgärder och aktörer: se nedan.

  Intelligenta byggnadsverk som stöd för brukare/kund

  BIM för ökad tillgänglighet och säkerhet

I BIM samlas löpande information om byggnadsverks tillstånd för att stödja un-
derhållsåtgärder och optimera drift, t ex energiförbrukning, luftkvalitet, belysning 
och utsläpp. 

Förbättring av trafiksäkerhet kan åstadkommas genom att fordon förses med 
sensorer som uppkopplat mot centrala servrar kan stödja enskilda fordonsrörel-
ser i förhållande till omgivande trafik, vägbanans kvalitet etc.

Projekt genomförs i samverkan med Trafikverket, Fortum, fastighetsförvaltare, 
forskare och experter inom Internet of Things (se nedan)

BIM skapar även möjligheter för hyresgäster och brukare att förbättra tillgäng-
ligheten, stödja åtkomst av hjälpmedel i bostaden och förbättra säkerheten.
Projekt genomförs i samverkan med allmännyttiga och privata bostadsföretag 
och akademi liksom experter inom Internet of Things (se nedan) och forskare 
inom området En åldrande befolkning (se nedan).

  BIM - system/stöd för erfarenhetsåterföring från drift 
  och förvaltning

I BIM finns information om funktionskrav knutna till objekten. Genom sensorer 
kan ytterligare information löpande adderas från byggnadsverkets drift som 
därmed skapar underlag för utvärdering av användningen till nytta för fortsatt 
förvaltning, ombyggnad och som erfarenheter vid nybyggnad.

Projekt genomförs i samverkan med fastighetsförvaltare, akademi och experter 
inom Internet of Things (se nedan).
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  BIM i stadsbyggande, förtätning och tillgänglighet

Ökad urbanisering ökar kraven på ökad tillgänglighet i staden. Befintlig be-
byggelse, infrastruktur och ledningsnät belastas hårdare. BIM möjliggör ana-
lyser av flöden, simuleringar och optimering av befintliga system och strukturer 
liksom dimensionering av ombyggnader, nya byggnadsverk och installationer.
Projekt genomförs i samverkan med SKL, Lantmäteriet, bebyggelseforskare 
liksom experter inom Internet of Things (se nedan).

  Internet of Things (IVA)

Med hjälp av sensorer som byggs in eller appliceras i byggnadsverk kan 
funktionsförhållanden kontinuerligt mätas för kontroll, styrning och analys av 
driftssituationer. Informationen överförs trådlöst i intervall som ställs in med 
hänsyn till ändamålet och kan knytas till aktuella objekt i BIM. Tekniken kallas 
Internet of Things och utgör ett eget FoI-område med stor potential för stöd för 
byggnadsverkets effektiva och hållbara nyttjande.

Tillämpningsområdena är många, t ex:
  Direkt styrning av energiförbrukning till aktuell brukarsituation, till elpris-

variation, rådande väderförhållande och väderprognoser

  Stöd för förnyelse av existerande byggnader genom mätning av: använd-
ning, slitage, läckage och åldrande

  Stöd för individuell mätning av värme, vatten, och andra volymsbase-
rade tjänster

  Stöd för driftsprocesser t ex service, städning, fournering, underhåll

  Guidning för flöden (t ex trafik) inom byggnadsverket eller i staden mht 
tillgänglighet och hinder

  Tillståndsbedömning av slitage för att förebygga driftstopp eller plötsliga 
kollapser

  Erfarenhetsåterföring av brukandet av byggnadsverks olika funktioner 
som  underlag för ombyggnader eller nybyggnad

 
Området har en stor potential för att skapa förutsättningar för hållbart sam-
hällsbyggande genom minskade livscykelkostnader. Investeringen och driften av 
sådana sensorssystem är försumbara. Som tillämpningsexempel inom anläggn-
ingssidan kan nämnas mätning och kontroll av tunga fordons överlaster på våra 
vägar och broar. Tunga fordon står för en mycket stor del av slitaget på dessa 
anläggningar och (svårkontrollerad) överlast innebär väsentlig ökning av dessa 
redan höga slitage. Beräkningar visar på stora kostnadsbesparingar för minskat 
slitage på asfalbeläggningar och ökad livslängd på broar genom införande av 
automatiska överlastkontroller. (Källa: Agenda Internet of Things, IVA 2013).
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Formen för samverkan är att IVA deltar med sitt nätverk i BIM Förvaltningsmod-
eller eller i strategiska innovationsområden (SIO) inom samhällsbyggnadssek-
torn. IVA medverkar i seminarier för att sprida kunskapen om effektivt samhälls-
byggande.

Åtgärder och aktörer i övrigt: se nedan.

 En åldrande befolkning (SP)

Med BIM i kombination med sensorteknik (IoT) skapas nya möjligheter att 
underlätta för äldre och funktionsnedsatta personer såväl i bostaden som i 
stadsmiljön. Det kan gälla stöd för åtkomst av nyttigheter, kontroll och 
styrning av hjälpmedel, navigering inom och utom bostaden. Förvaltningsmodel-
len uppdateras med hjälp av IoT-teknik och stödet kan levereras som automa-
tisk styrning av vissa funktioner och/eller som visuellt eller audiovisuellt stöd.

Åtgärder:  se nedan.

Aktörer:  Statens provningsanstalt, Karolinska Institutet, Hjälpmedelscentralen, 
SABO, IVA (IoT) och SKL, Trafikverket.

Aktörer och åtgärder för insatsområdet

För att skapa en helhetssyn kring BIM och förvaltningsinformation behöver föl-
jande aktörer medverka i en gemensam utvecklingsprocess:

  Näringsliv (byggherrar, fastighetsbolag, konsulter, entreprenörer, byggma-
terialproducenter)

  Statliga byggherrer (Trafikverket, Akademiska Hus, FortF, Special-
fastigheter, Statens fastighetsverk)

  Landsting (olika fastighetsorganisationer för bl.a. sjukhusbyggnader)

  Kommuner (kommunala fastighetsbolag, organisationer som förvaltar 
kommunala byggnader/anläggningar)

  Myndigheter (Lantmäteriet, Boverket)

  Intresseorganisationer (BIM Alliance Sweden, Sveriges Byggindustrier)

  Akademi (representanter för grundutbildning och forskning)

  Brukareorganisationer
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Åtgärder:

  Grundutbildning – implementering av kunskap kring BIM och information-
shantering i förvaltning

  Forskningsprojekt – deltagande i internationell standardisering och 
forskning, utveckling/anpassning av klassificeringssystem och öppna 
standarder för förvaltningsinformation

  Branschsamverkan – en bred samverkan med samtliga typer av informa-
tionsproducenter och informationsanvändare kring hur förvaltningsinfor-
mation ska vara strukturerad 

  Myndighetsbeslut – Trafikverket utvecklar ett regelverk för hur förvalt-
ningsinformation ska levereras och hanteras för anläggningsprojekt

  Demo-plattformar avseende BIM-användning för förvaltningsorganisa-
tioner och brukare

  Pilotprojekt avseende BIM-användning i samverkan med förvaltnings-
organisationer och brukare

Implementering, samverkan och ledarskap
Problembeskrivning

Traditionella processer dominerar i tidiga skeden, i projektering och i bygg- och 
förvaltningsskedet. Nya verktyg och metoder möter hinder vid implementering 
bl a eftersom verksamheten är projektorienterad och affärsmässigt ofta separe-
rad i en projekteringsfas och en byggfas. Inom drift- och förvaltning drivs verk-
samheten med svaga incitament mot långsiktigt hållbara mål eller livscykelper-
spektiv. Detta konserveras av traditionella upphandlingsformer och avtal.

ICT-BIM innebär stora möjligheter till förändring mot ökad hållbarhet, maxi-
merad kundnytta och resurs- och kostnadsbesparingar. För detta krävs stora 
förändringar i upphandlings-, kontrakts- och organisationsformer som påverkar 
alla aktörer i värdekedjan. Förändringar som kommer att innebära att vissa 
roller förstärks och nya roller tillkommer medan andra försvagas eller rent av 
försvinner. Hot och möjligheter som skapar nya affärsmodeller. Möjligheter 
att styra denna utveckling är kopplat till vilja till förändring, attraktiva incita-
ment, uttalade mål och tydligt ledarskap. Ökad kunskap om förändrings- och 
implementerings-processer liksom nya former för samverkan är andra kritiska 
faktorer för att nå framgångsrik BIM-tillämpning.  

2.3
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Insatser

  BIM Innovations- och implementeringsprocesser

Det unika med ICT-BIM-GIS är att nytta kan skapas med samma system för 
såväl detalj som helhet på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Möjligheten till 
direkt stöd och nytta för enskild brukare kan i samma system kombineras med 
stöd och nytta för komplexa helheter, vilket är mer eller mindre en revolution. 
Detta utgör ett område för nytänk och innovation som öppnar för nya värdeked-
jor, roller, affärer och affärsmodeller.

Området innehåller även stort utrymme för innovation så snart förändringsar-
bete startas. När gamla mönster bryts till förmån för nya processer uppstår nya 
behov som initialt inte kunnat förutses. 

Åtgärder:  Beteendevetenskaplig forskning och sammanställning av interna-
tionella erfarenheter av innovations- och implementeringsprojekt 
inom annan industri

Aktörer:  Akademi, myndigheter, affärsutvecklare inom industrin, Bygginnova-
tionen

Ett hinder för implementering är att nyttan inte tydliggjorts i förhållande till kost-
nader för de förändringar som BIM innebär. Ett annat hinder är att organisationer 
inte vanligtvis har rätt kompetens för att driva förändringsarbete.

Insatserna inom detta område ska därför även fokusera på:

  Stöd för implementering i form av beskrivningar av BIM-nyttor i relation 
till den egna organisationens verksamhet. Detta kan läggas upp på en 
allmänt åtkomlig portal, t ex inom BIM Alliance Sweden, där mallar för 
avtalsbilagor, leveransspecifikationer, lathundar etc kan publiceras. 

Åtgärder:  Utvecklingsprojekt för att ta fram en sektorsgemensam stödportal för 
BIM. 

Aktörer:  BIM Alliance Sweden, arkitekter, konsulter, entreprenörer, fastighets-
företag, byggherrar och materialleverantörer

  BIM – nya samverkansformer, incitamentsmodeller och avtal

Samverkansformer
BIM innebär nya förutsättningar för interdisciplinär samverkan och projektkom-
munikation i hela bygg- och förvaltningsprocessen som omfattar rollförändrin-
gar, kompetensbehov, organisationsformer och ledarskap. 

Området fokuserar på ledarskaps- och samverkansformer kring BIM, varvid 
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partnering och ”Utökad samverkan” enligt FIA utgör en startpunkt för arbetet. 
Genom att skapa nya arbetsformer som bättre tar tillvara projektens möjligheter 
till ständiga förbättringar och kompetensutveckling ökas den internationella 
konkurrenskraften hos svenska konsult- och entreprenadföretag. Detta är därför 
ett prioriterat forsknings- och utredningsområdet.

Incitamentsmodeller och avtalsformer
Ett viktigt område att studera är hur incitamentskonstruktioner och bonussystem 
fungerar för att förbättra premiera samverkan, förbättra kvalitet och uppmuntra 
innovation. Inom området finns mycket erfarenhet, men lite systematisk uppföljn-
ing. Utvärdering av befintliga modeller och gjorda studier inom området bör 
genomföras med målet att forma rekommendationer och på sikt praxis.

Avtalsformer är ett annat prioriterat område. Orsaken är att dagens standar-
davtal (AB 04, ABT 06, ABM 07, ABK 09) inte är skrivna för att kunna avtala om 
digitala leveranser. Begrepp som digital leverans, digital informationsmängd, 
datafil, modell etc saknas i dessa standardavtal vilket innebär att juridiskt ans-
var ej kan knytas till levererad digital information vare sig den är skapad av en 
konsult eller tillhandahållen av en beställare inför en entreprenad. Detta utgör 
en allvarlig hämsko för tillämpningen och utvecklingen av BIM-processer och 
utgör därför ett viktigt utredningsområde. 

Arbetet ska göras av privata och statliga eller kommunala byggherrar, entre-
prenörer och konsulter i samverkan med BKK, Byggandets Kontraktskommitté. 

Möjligheter med alternativa upphandlingsformer, t ex  innovationsupphandling 
ska utredas och utgör i sig grund för forskningsprojekt. 

  BIM – människa/maskin gränssnitt

BIM-applikationer och tillämpningar innebär ökad fokus på mänsklig perception, 
gränsnittet mellan människa och applikation. Nya möjligheter för BIM-anknutna 
tillämpningar ökar kraftigt, vilket gör insatsområdet särskilt viktigt. Det kan t ex 
handla om rökdykares navigering i rökfyllda rum eller nya gränssnitt för söknin-
gar i BIM på bygget eller i komplexa driftssituationer

  BIM och mätning av nya processer

BIM ger stora möjligheter för en effektivare, livscykelbaserad bygg- och förvalt-
ningsprocess. Möjligheterna är stora i alla skeden. Förändring och förnyelse är 
ofrånkomliga rekvisit som även kräver investeringar och kostnader. Effekterna 
av dessa nya BIM-processer måste därför mätas löpande för att styra utveck-
lingen.

Ett mätprojekt typ ”IT-barometer” bör genomföras i uppstartfas (nuläge) och 
efter tre respektive tio år. Mätningen designas i samverkan mellan industri och 
akademi.
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Aktörer och åtgärder för insatsområdet

För att skapa kraftfulla affärs- och incitamentsmodeller måste följande aktörer 
medverka i en gemensam utvecklingsinsats: 

  Näringsliv
  Offentliga byggherrar
  Intresseorganisationer
  Akademi
  Myndigheter, bl a Arbetsmiljöverket (BIM - Människa/maskin gränsnitt)

Åtgärder:
  Forskningsprojekt 
  Branschsamverkan – utveckling och utbyte av mätmetoder och statistik, 

framtagning av affärs- och incitamentsmodeller
  Myndigheter – krav på insatser och affärsmodeller
  Demo-plattformar – framtagning mallar för av affärs- och incitaments-

modeller
  Implementeringsstöd – stöd i metoder och processer
  Pilotprojekt – inbegripande föreslagna affärs- och incitamentsmodeller
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Kunskapsförsörjning
En förutsättning för att kunna utveckla nya arbetssätt och processer med BIM i såväl 
projektering och byggande som förvaltning, är att det finns brett spridd kunskap och 
kompetens hos individer i sektorns alla delar. Gemensam kunskap behövs om vad 
BIM är, hur BIM kan användas idag och hur BIM kan utvecklas och användas i fram-
tiden. Vidare behövs olika typer av detaljerad kunskap för olika roller hos sektorns 
aktörer. I dag finns denna kunskap som spetskunskap hos individer spridda bland 
många företag, men för att öka såväl bredd som spets föreslås följande insatser.

  BIM i grundutbildning

De grundläggande kunskaper som behövs måste byggas upp redan i grundu-
tbildningen på högskolor och universitet där morgondagens arbetskraft för-
bereds för ett modernt och hållbart samhällsbyggande. Det viktigaste är att lära 
ut själva konceptet BIM, med dess processer och arbetsmetoder och hur nytta 
kan skapas för alla aktörer och på olika nivåer. Den kunskapen måste alla stu-
denter i samhällsbyggnadsrelaterade utbildningar ges oavsett vald inriktning. 
Användning av specifika programvaror för särskilda ändamål kan tonas ner då 
dessa förändras snabbt över tiden och den kunskapen lika lätt kan erhållas ute 
i arbetslivet. 

Åtgärder:  Ta fram ett gemensamt ramverk för en introduktionskurs i BIM som 
kan användas i relaterade utbildningar hos landets alla högskolor 
och universitet.

Aktörer:  utbildningsansvariga på högskolor/universitet samt representanter 
från näringslivet.

  BIM i fortbildning

Det stora antalet medarbetare i sektorn finns redan ute i näringslivet och trots 
stora brister i grundutbildningen har de nya medarbetarna oftast bättre kunska-
per om BIM än de befintliga. Ett stort kompetenslyft behövs därför hos dagens 
medarbetare. Området utvecklas också snabbt och kunskaperna behöver därför 
kontinuerligt förnyas. 

Åtgärder:  Fortbildningsinitiativ från högskolor/universitet, Branschgemensamma 
insatser med långsiktiga och uthålliga fortbildningsblock, (företags-
interna kunskapslyft)

Aktörer:  Högskolor/universitet, BFAB, BIM Alliance Sweden, (Programvaruleve-
rantörer)

3
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  BIM i forskning och innovation

För att kunna erbjuda hög kvalitet på grundutbildning där både grundläggande 
kunskaper och spets genom nya forskningsresultat lärs ut krävs aktiva och 
starka forskarmiljöer. Dessa är också en förutsättning för att näringslivet ska 
kunna ligga långt fram i utvecklingen och med senaste tillämpningarna kunna 
bidra till ökad tillväxt och stärkt konkurrenskraft. Starka forskarmiljöer byg-
ger på långsiktiga satsningar där personella forskarresurser finns inom flera 
lärosäten med olika spets och fokus.

Åtgärder:  Uppbyggnad av distribuerat excellence center mellan flera lärosäten.
  (se kap 6.2 för utförlig beskrivning)

Aktörer:  Högskolor/universitet

  Kunskapslyft i drift och förvaltning

Området Förvaltning kräver särskilda satsningar på kompetenslyft, dels på 
grund av att området har en mycket stor outnyttjad potential, dels på grund av 
att kunskapen om BIM hos förvaltande organisationer generellt sett är låg. Här 
behövs insatser som riktar sig till beslutsfattare på olika nivåer, med inriktning 
på övergripande kunskap om processer, arbetssätt, nyttor och kravställande gäl-
lande BIM. Det behövs också insatser kring konkreta verktyg och arbetssätt hos 
en stor mängd individer i de praktiska förvaltningsorganisationerna. 

Åtgärder:  Riktade satsningar mot förvaltningsorganisationer. Se BIM i fortbild-
ning ovan. 

Aktörer:  Fastighetsföretag, Byggherrarna, Fastighetsägarna, BIM Alliance 
Sweden, högskolor och universitet

Varje projekt ska i projektplanen ange de åtgärder som krävs för att implemen-
tera resultatet i en särskilt upprättad implementeringsplan. De företag, organi-
sationer och myndigheter som deltagit i projektet ska åta sig att medverka i 
implementeringen av projektresultatet i den egna verksamheten.

Implementeringsplanen ska vara en del av projektbeskrivningen och vara 
uppföljningsbar med tydligt utsatta mätbara mål och tider. Uppföljningen ska 
utföras i samverkan med och rapporteras till den organisation som fått uppdra-
get att styra hela det program (t ex SIO) i vilket projektet ingår. Samma organisa-
tion ska även svara för att resultatet av projektet liksom avrapporteringar från 
implementeringen publiceras och sprids till branschens aktörer.

För projekt som drivs med sekretess, t ex inom Bygginnovationen, må denna 
rapportering göras med hänsyn taget till eventuella sekretessavtal. 

6.5   Implementering av resultat från insatser
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Styrning
För styrning och koordinering av föreslagna FoI-insatser och aktiviteter, inom ett 
framtida SIO-program, föreslås IQ Samhällsbyggnad i samverkan med OpenBIM 
och längre fram BIM Alliance Sweden.

IQ Samhällsbyggnad är en ideell organisation med cirka 120 medlemmar från 
samhällsbyggnadssektorns alla aktörer. Föreningen arbetar för ökad samhälls- 
och brukarnytta genom fler innovationer och ökad kompetens inom samhälls-
byggandet. 

IQ Samhällsbyggnad ska svara för:

  ledning och koordinering av insatser
  samverkan och kontakter med SBU och excellenscentret
  samverkan och kontakter med Bygginnovationen
  att i samverkan med OpenBIM löpande informera marknaden om insat-

sernas resultat och vara värd för webbportal för vissa projektresultat 

OpenBIM är en ideell förening med cirka 100 medlemmar från företag i sam-
hällsbyggnadssektorn, vars syfte är att främja utveckling och implementering 
av BIM, och att genom utnyttjande av bästa möjliga IT-hjälpmedel och öppna 
standarder stimulera effektiva processer inom samhällsbyggandet. 

Bygginnovationen är ett innovationsprogram i samverkan mellan VINNOVA och 
ett industrikonsortium med ett 20-tal medlemmar från samhällsbyggnadssek-
torn. Syftet är att utveckla en stark och uthållig innovationsmiljö för svensk 
byggsektor, bland annat genom att brygga över gapet till högskole- och univer-
sitetssektorn och därigenom främja kommersialisering av kunskap, lösningar 
och forskningsresultat. Programmet riktar sig i stor utsträckning till SME och ger 
finansiellt stöd till idéer och utvecklingsprojekt som kan kommersialiseras inom 
en treårsperiod.

Finansiering
Samhällsbyggnadssektorn är ett stort område inom svensk industri och omfattar 
därmed många olika företag, verksamheter och utvecklingsområden. ICT-BIM 
är ett sådant område med stor potential att stärka svensk konkurrenskraft, och 
det finns fler sådana viktiga områden där satsningar är angelägna. I samverkan 
med Bygginnovationen och Sveriges Bygguniversitet har bild 5 (se nästa sida) 
tagits fram för att översiktligt illustrera hur de planerade SIO-programmen avser 
att samverka och finansieras genom hela forsknings- och innovationskedjan. 

Sveriges Bygguniversitet, Arkitekturakademien och de olika forskningsinstituten 
samordnar sig kring ett antal ”starka forskarmiljöer” inom ramen för Formas 
satsning. Det excellenscentrum som beskrivs i agendan planeras att finansieras 
genom ansökan till Formas utlysning ”Starka forskarmiljöer”. Bygginnovationen 
har fungerat som en viktig metod för att stimulera utveckling mot innovationer 
från främst små och medelstora företag, att få dessa att utöka sina kontakter 
med, och öka nyttjandet av, forskningsfronten. IQ Samhällsbyggnad ser detta 
som ett viktigt instrument i andra änden av innovationskedjan, som ett generellt 
instrument för en bred flora av sakområden inom sektorn. 

7.   Styrning och finansiering
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De strategiska innovationsområdena, ICT-BIM mfl. innehåller specifika insatser 
för respektive sakområde genom hela denna kedja och planeras finansieras 
genom ”starka forskarmiljöer”, SIO-program och Bygginnovationen med sam-
finansiering från sektorns aktörer i olika utsträckning beroende av projektens 
inriktning och karaktär i skalan mellan grundforskning och implementering/kom-
mersialisering. ICT-BIM i kombination med de stora förväntade förändringarna 
i bygg- och förvaltningsprocesserna innebär stora möjligheter till innovation och 
nya affärskoncept. 

Myndighetsfinansiering:
  Formas
  Vinnova
  Energimyndigheten
  KK-stiftelsen

Industrin svarar för finansiering genom:
  Industrins företag, egeninsatser och kontanta medel
  Myndigheter t ex Lantmäteriet, Trafikverket, egeninsatser och kontanta 

medel
  SKL, kommuner och landsting, egeninsatser och kontanta medel
  SBUF, kontanta medel
  Branschorganisationer och stiftelser

Annan finansiering
  EU:s nya ramprogram Horizon 2020

Budget och finansiering för såväl områdets insatser som det tänkta program-
mets koordinering och styrning kommer att upprättas i ansökan till SIO-program 
hösten 2013. 
 

Figur 5. Finansiering av strategiska innovationsområden och program inom samhällsbyggnad
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Denna agenda har tagits fram av IQ Samhällsbyggnad som är en ideell organi-
sation med syfte att stärka arbetet med forskning, innovation och kvalitets-
utveckling i samhällsbyggnadssektorn. Detta uppdrag utförs i bred samverkan 
med representanter från medlemmar och samarbetspartner från hela sek-
torn. Bland IQ Samhällsbyggnads medlemmar finns myndigheter, byggherrar, 
fastighetsägare, entreprenörer, projektörer, leverantörer, forskningsinstitutioner, 
institut och brukarorganisationer. Alla med insikten att innovation och kvalitet 
inom samhällsbyggandet är viktigt. Vid ingången av år 2013 hade IQ Samhälls-
byggnad cirka 120 medlemmar.

Initiativet till agendan togs av IQ Samhällsbyggnad i samverkan med föreningen 
OpenBIM och Bygginnovationen. Dessa parter har även deltagit i framtagningen 
av agendan genom deltagande i projekt- och styrgrupper.

Arbetet har bedrivits i en projektgrupp och stämts av mot en referensgrupp och 
en styrgrupp. Delområdet standardisering och avtal har tagits fram i ett separat 
projekt, ”Standardisering för BIM” som finansierats av sex företag och organisa-
tioner, KTH, Trafikverket och SBUF.

Följande personer, företag och organisationer har varit engagerade i framtagnin-
gen av agendan:

Projektgrupp:
Niclas Andersson  LTH
Håkan Blom  IQ Samhällsbyggnad, HLB Konsult
Maria Freeny  NCC
Pål Hansson  Tyréns
Stina Ljungkvist  BSK Arkitekter
Hillevi Nordqvist  Trafikverket
Thomas Olofsson  LTU
Olle Samuelson  IQ Samhällsbyggnad
Väino Tarandi  KTH

Referensgrupp
Monica Björk  Byggmaterialindustrierna
Petra Bosch  Chalmers
Maria Brogren  Sveriges Byggindustrier
Anna Kadefors  Chalmers
Mats Björs  Byggherrarna
Rolf Kling  VVS-Företagen
Jonas Runberger  White/Arkitekturakademien
Camilla Schlyter  ARKUS
Rickard Silverfur  Fastighetsägarna

8.   Referenser och förankring

8.1 Involverade företag och organisationer
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Styrgrupp
Per Andersson  Trafikverket
Ronny Andersson  Cementa/Bygginnovationen/IQ Samhällsbyggnad
Tony Andersson  NVS, Bygginnovationen
Ives Chantereau  STD
Rikard Espling  Skanska/OpenBIM
Mårten Lindström  More10AB/IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM
Olle Samuelson  IQ Samhällsbyggnad
Lena Wästfelt  STD
Henrik Örneblad  Huge Fastigheter

Standardiseringsprojektet arbetsgrupper och styrgrupp
Ann-Therese Albertsson Trafikverket
Håkan Blom  IQ Samhällsbyggnad, HLB Konsult
Kalle Bröms  Sveriges Byggindustrier
Jan Byfors  NCC
Helena Dahlberg  Svensk Byggtjänst
Klas Eckerberg  Projektengagemang
Anders Ekholm  LTH
Per Erlandsson  Regionfastigheter
Rikard Espling  Skanska
Magnus Everitt  VVS-Företagen
Olof Johnson  Sveriges Byggindustrier
Rogier Jongeling  PlanB/OpenBIM
Jan-Anders Jönsson Åkej AB
Lars Liden  Specialfastigheter
Per Linder  WSP
Mårten Lindström  More10AB/OpenBIM
Patric Lindvall  NCC
Thomas Lundgren  Svensk Byggtjänst
Kurt Löwnertz  Sweco
Olle Samuelson  IQ Samhällsbyggnad
Väino Tarandi  KTH
Andreas Udd  Skanska
Robert Velén  Skanska
Johan Öström  VVS-Företagen

För att stämma av agendans inriktning arrangerade IQ Samhällsbyggnad en 
workshop 22 nov 2012 med totalt 40 inbjudna personer. I denna workshop 
deltog även representanter för agendorna Industriellt Byggande och Renovering 
av flerbostadshus för att på motsvarande sätt arbeta med respektive agendors 
inriktning.

När agendaarbetet kommit så långt att innehållet huvudsakligen fastställts 
arrangerade IQ Samhällsbyggnad ett förankringsseminarium. Totalt kom ca 
80 personer för att komma med synpunkter på innehållet i ICT-BIM agendan 
och fyra andra agendor inom samhällsbyggnadssektorn: Industriellt byggande, 

8.2  Förankring
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Position Sverige, Renovering av flerbostadshus och Green Infrastructure Material 
Innovation. Inledningstalare var Maria Wetterstrand på temat Hållbart sam-
hällsbyggande.

Agendan presenterades också på en konferens arrangerad av OpenBIM i slutet 
av april inför drygt 230 deltagare från sektorn och från akademin, och har se-
dan dess legat ute på IQ Samhällsbyggnads webbsida för möjlighet att lämna 
synpunkter.

Kontakter med representanter för andra agendor togs vid Vinnovakonferenser 
5 sept och 28 nov då utrymme för presentation av agendan möjliggjordes i det 
utlysta programmet. Kontakter för samverkan knöts med följande:

  Industriellt byggande: Lars Stehn LTU
  IoT: Östen Frånberg IVA
  En åldrande befolkning: Karin Wendin, SP
  Logistik: Mats Abrahamsson LiU
  Position Sverige: Hanna Ridefelt, Lantmäteriet
  Renovering av flerbostadshus: Marie Hult, White, Rolf Kling, VVS-Företa-

gen

8.3  Samverkan
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Förkortningar och hänvisningar

IQS  IQ Samhällsbyggnad
OpenBIM Svensk förening för främjande av BIM med cirka 100 

företag och organisationer som medlemmar. Från 2014 
sammanslagen med fi2 och buildingSMART Sweden 
till föreningen BIM Alliance Sweden.

BI  Bygginnovationen
BIM Alliance Sweden Sammanslagning av föreningarna OpenBIM, building 

Smart Sweden och fi2 Förvaltningsinformation
BS  buildingSmart International
bSdd  buildingSmart data dictionary
COBIM Common BIM Requirements 2012
fi2 Förvaltningsinformation Svensk förening för förvaltningsinformation (se BIM  

Alliance Sweden)
GPS  Global Position System
ICT  Information and Communication Technology
IDM  Information Delivery Manual
IFC  Industrial Foundation Classes
IFD  International Framework for Dictionaries
Inspire  EU-direktiv inom geodataområdet
MVD  Model View Definition
OGC  Open Geospatial Consortium
Omniclass US classification system for the construction industry
open BIM open BIM is an initiative of buildingSMART and  
  several leading software vendors using the open 

buildingSMART Data Model.
open Infra buildingSMART open standards for infrastructure
SBUF  Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond
SME  Small and Midlesized Enterprises 
ULI Geoforum Branschorganisation inom geodataområdet
VDC  Virtual Design and Construction

Kartläggning av BIM-nyttor och hinder, se www.openbim.se.

SBUF-projekt om kartläggning av standardiseringsbehov, se www.openbim.se.

Förkortningar

Hänvisningar



IQ Samhällsbyggnad. Föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet
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