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Hållbart samhällsbyggande

Vår fysiska och sociala miljö formar samhället. Framgång i att möta 
samhällsutmaningar som en åldrande befolkning, energieffektivisering, 
robust infrastruktur, hållbara städer beror i hög grad på samhälls-
byggnadssektorns förmåga att hantera och utveckla den byggda miljön.  
Framtiden kommer att ställa höga krav på hur samhället planläggs och 
utformas, hur byggandet genomförs och hur det som byggs förvaltas, 
förnyas, underhålls och renoveras. 

I planläggningen fastställs de långsiktiga förutsättningarna för ett 
hållbart samhällsbyggande genom att tillföra resurser, transport- och 
förssörjningssystem med hänsyn till befolkningstillväxt, service och 
arbetstillfällen. Planering och samordning kräver tillgång till korrekt 
geografisk data för att minska sårbarhet i viktiga samhällsfunktioner.  
Lagar och regelverk styr och definierar krav på samhällsbyggande och 
övergripande miljömål. 

Under projektering och byggande skapas förutsättningar för 
att förverkliga långsiktiga mål och optimera livscykelbaserad 
resursförbrukning och drift. I dessa processer måste brukare involveras 
för att skapa ökad samhällsnytta. 
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” Om processerna anpassas till resursoptimering, återbruk, 
energieffektivitet och säkerhet kan vi nå långt ”

Visualiseringar och modern teknik är ett starkt stöd för att synliggöra 
de gemensamma visionerna. Riskanalyser genom simuleringar och 
optimeringar av olika scenarior är värdefulla hjälpmedel för en långsiktig 
hållbarhet. Den industriella strategin kan skapa resurseffektivisering med 
bibehållen och ökad mångfald i lösningar. 

I förvaltningsskedet är resursminimering, hållbarhet och robusthet 
riktlinjer. Även här präglas processer av industriellt lean-tänkande och 
risk- och livscykelanalyser genomförs med simulering och 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.

2     



En förutsättning för att skapa och upprätthålla det hållbara 
samhällsbyggandet är att information finns av rätt kvalitet och att 
den är åtkomlig över tiden. 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 miljön. Det handlar även om information 
om det som ska byggas. All 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 
samhällsbyggande är effektiv informationshantering som bas för bygg- 
och förvaltningsanpassade 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 gemensamma satsningar från industri, 
förvaltande företag och organisationer, akademi och myndigheter.  
Det är den sidan av det hållbara samhällsbyggandet som denna agenda 
handlar om. 

Håkan Blom
Medarbetare i projektgruppen, IQ Samhällsbyggnad
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Varför behövs en agenda?

Sverige har potential att bli världsledande inom BIM. Föreningen IQ 
Samhällsbyggnad har definierat IT i bygg- och fastighetssektorn och 
specifikt Byggnadsinformationsmodellering (BIM), som ett av de 
svenska styrkeområden VINNOVA efterlyser i sin satsning på strategiska 
innovationsprogram (SIO). 

I juli 2012 beviljade VINNOVA planeringsbidrag till IQ Samhällsbyggnads 
projekt med målet att ta fram en strategisk FoI-agenda om BIM och 
hållbart samhällsbyggande. Den 30 april 2013 lämnades den strategiska 
forsknings- och innovationsagendan in till VINNOVA. Agendan ”ICT-BIM 
för hållbart samhällsbyggande – en forsknings- och innovationsagenda 
för ökad svensk konkurrenskraft” finns att ladda ned från www.iqs.se. 
 
Regeringens satsningar på strategiska innovationsområden (SIO) syftar 
till att skapa förutsättningar för internationell konkurrenskraft och 
hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar. Energimyndigheten, 
Formas och VINNOVA ska samverka kring urval och uppföljning av 
dessa områden. I ett första steg erbjöds stöd till SIO-agendor, som 
syftar till att stimulera strategiska dialoger mellan aktörer för att i 
gemensamma forsknings- och innovationsstrategier tydliggöra områden 
för kraftsamling och de behov och möjligheter som finns.  I nästa 
steg kommer stöd att kunna sökas för SIO-program, där agendornas 
föreslagna projekt och aktiviteter ska kunna genomföras. 
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ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande

- forsknings- och innovationsagenda för ökad konkurrenskraft



Vad är BIM?

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 informationsflöden, där aktörer har tillgång 
till rätt information vid rätt tidpunkt och där behovet 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.

Hur används det?

BIM handlar om att använda informationen på ett systematiskt sätt, 
med konsekvent tredimensionell projektering och tydlig klassificering 
av informationen om byggnaderna. Därigenom kan man använda 
alla de möjligheter som tekniken ger som till exempel simuleringar, 
optimeringar, kostnadskalkyler och tid- och resursplanering. 

BIM

BIM (Building Information 
Modeling) definieras som 
en teknologi för att skapa, 
kommunicera och analysera 
bygginformationsmodeller. 

Modellerna innehåller digitala 
objekt som representerar 
byggnadsverk och 
infrastrukturella enheter med 
därtill hörande utrymmen, 
byggdelar och komponenter. 

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. 
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Vad är nyttan med BIM?

Sammanhållen digital informationshantering med hjälp av BIM är ett 
strategiskt viktigt område för samhällsbyggnadssektorn. De traditionella 
processerna kommer att förändras och effektiviseras och tillgången till 
korrekt information i modellbaserad digital form skapar kvalitetshöjning, 
kostnads- och tidsbesparingar och bidrar till bättre utformning för 
brukarna och slutanvändarna. 

• Högre kvalitet

• Ökad brukarnytta genom moderna IT-lösningar

• Lägre kostnad 

• Sparar tid

• Bättre utformning

Redan i projektering och produktion måste strukturer skapas som 
möjliggör långsiktig informationsuppbyggnad för förvaltning, drift, 
underhåll och utveckling av fastigheter och infrastruktur. Även för det 
befintliga beståndet finns möjligheter med ICT via sensorer, givare och 
mätmetoder att tillståndsbedöma och förlänga livslängder på infrastruktur 
och byggnader.
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Till BIM-begreppet associeras 
också de informations- och 
kommunikationssystem 
(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.



En väl sammanhållen effektiv informations-
hantering, ICT-BIM, skapar 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.

Mer än bara teknik

ICT-BIM ger stora möjligheter för förvaltare och 
brukare att effektivt skapa mervärden för sin 
affär och användning. Aktuell information om 
driftstatus, underhållsbehov och kundnytta finns 
alltid tillgänglig. Hur byggnadsverken används 
kan mätas och analyseras med automatik för att 
regelbundet trimma och optimera driftsfunktioner 
och skapa kunskap om möjliga förbättringar och 
återanvändning av erfarenheter. Kunnande om 
ICT-BIM-tillämpningar ger oanade möjligheter 
till nya innovationer och affärsidéer, tillväxt och 
arbetstillfällen. Endast fantasin sätter gränserna.

Stark internationell aktör

På en nationell marknad ger tillväxt inom samhälls-
byggnadssektorn 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 tillgång till och användande av BIM. 
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Hur ser det ut idag?

Svensk byggsektor är stark sett i internationell jämförelse, både vad gäller
husbyggnad och infrastruktur. Svensk kvalitet på det byggda 
och systematik 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, bland annat på grund av 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 traditionella processerna har skapats i projektbaserad verksamhet 
varvid metodfrågor 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 samordning och spridning av kunskap, 
kompetens och erfarenheter har varit sällsynt.
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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 med mera; i byggandet genom integrerad 
tidplanering och kalkylering, logistik och maskinstyrning; i förvaltningen 
till viss del genom samordnad hantering av förvaltningsinformation 
för ytor, drift- och skötselinstruktioner, energiförbrukning och flöden, 
dokumentation av utrustningar med mera. Aktörer utvecklar kontinuerligt 
användningen utifrån sina behov i sina roller i processen. 

Som ofta när nya innovationer uppstår tillämpas de först i befintliga 
processer, med viss effektivisering av befintliga arbetsmoment som 
resultat, det vill säga att 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 rationalisering på 
detta sätt har nåtts vägs ände – de kortade tiderna riskerar att påverka 
kvaliteten negativt genom fler fel, sämre egenkontroll och en bristfällig 
mottagningskontroll.
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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. Roller, processer och arbetsmetoder börjar 
ifrågasättas, där BIM öppnar vägen mot nya värdekedjor samt bättre 
processer och produkter. 
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Framtidsvisionen 

Den övergripande visionen för agendan är ett hållbart samhällsbyggande 
och maximerad brukarnytta genom effektiv informationshantering. 

Maximerad nytta för brukare och förvaltare. Digitala modeller av vår fysiska 
miljö, såväl byggnadsverk som dess omgivningar nyttjas konsekvent för att 
uppfylla samhällskrav, och maximera nytta för brukare och förvaltare.

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

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

Nya värdekedjor, roller och affärsmodeller. BIM har drivit fram nya mer 
iterativa processer med ändrad rollfördelning, nya tjänster, affärsmodeller 
och värdekedjor som följd. Sensorer byggs in i material och produkter och 
kan samla, analysera, och förmedla data för många ändamål.

Löpande uppföljning med digitala modeller. 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.
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Vad behöver göras?

Behoven kan delas in i tre olika insatsområden

Del 1.  Standardisering och regelverk för BIM

Del 2.  BIM-tillämpningar

Del 3.  Kunskapsförsörjning
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1. Standardisering och regelverk

3. Kunskapsförsörjning

3. BIM-tillämpningar



Del 1.  Standardisering och regelverk för BIM

En förutsättning för ett brett genomslag för BIM är gemensamma nationella och 
internationella standarder och riktlinjer för datalagringsformat, begrepp, krav 
och egenskaper, informationsleveranser och avtalsformer.

Problembeskrivning

I dagsläget uppvisar standarder för datalagringsformat, begrepp, 
informationsleveranser, regelverk och avtal brister och överlappningar samt 
saknas helt för vissa skeden respektive informationsleveranser.

Insatser

Sektorn behöver tillämpa gemensamma informationsstrukturer och metoder för 
att samverka bl. a. för att ställa krav och verifiera i informationsutbytet mellan de 
olika parterna i planering och myndighetsdialog. Ett utvecklingsprojekt initierat 
av OpenBIM och finansierat av Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF) 
har genomförts parallellt med agendan för att kartlägga standardiseringsbehovet 
för BIM, där insatser föreslås i form av konkreta projekt. 

GIS

Med geografisk information 
menas information som är 
knuten till ett geografiskt 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. 
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Behov av insatser i korthet, standardisering och regelverk för BIM

Utveckla kravställning och verifiering av informationsleveranser,  
samt avtalsformer för digitala leveranser
Grunden för ett informationsutbyte är att man kommit överens om dels vilken 
information som ska levereras i varje situation, dels vilken juridisk status 
informationen har. 

Samlad begreppsstruktur för information
För att kunna fylla leveranserna med entydiga data krävs gemensamma 
begreppsstrukturer och definitioner av objektsklasser. Gäller på alla nivåer av 
komplexitet, t.ex. begrepp som järnväg, byggnad, dörr och fläkt.
 

Enhetliga definitioner för objektens egenskaper
För att kunna ställa krav på och verifiera objekt och egenskaper krävs 
enhetliga definitioner. Det gör modellerna mer mångsidiga så att de stödjer 
livscykelperspektiv, t.ex. krav på säkerhet, miljö, estetik, energi etc.

Praktisk datahantering
För att definiera och tydliggöra applikationsgränssnitt och ha samma 
gemensamma format för att hantera in- och utmatning i systemen. 

Hitta former för att koppla ihop BIM och GIS
GIS används mest under idéstadie, utredningsskede och förvaltning, och BIM 
oftast under projekterings- och produktionsfasen. Utveckling av standard för 
format och kodning behöver samordnas mellan systemen.
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Del 2.  BIM-tillämpningar

BIM har potential för förnyelse i drift- och förvaltning av byggnadsverk med 
avseende på information om tillstånd, status och funktion till gagn för en 
livscykelbaserad och resursoptimerad förvaltning. Det innebär även ökade 
möjligheter att möta hyresgästens eller brukarens behov och krav.

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 omställning kräver också 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. 

Insatser

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.
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Behov av insatser i korthet, BIM-tillämpningar

Förnya processer

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 miljön. 

När informationen är strukturerad i en objektsorienterad och tredimensionell 
modell med tillhörande egenskaper kan gällande planer och förutsättningar 
enkelt föras vidare till nästa skede vilket genererar lägre kostnader för 
byggande och fastighetsutveckling. Det kan ske genom utvecklingsprojekt för 
att: harmonisera en digital planprocess och tillståndsgivning anpassad till BIM; 
digitalisera lagar, normer och regelverk för att tillämpas i en BIM-miljö samt 
utveckla demoplattformar för planering där medborgare kan följa  
aktuell planering. 

Simulering och optimering av industriella koncept. Projekt om hur konfigurerade 
byggnader och anläggningar kan simuleras, optimeras och varudeklareras ur ett 
ekologiskt, ekonomiskt och socialt perspektiv. 

BIM i projektbaserade processer. BIM skapar även möjlighet att lagra, samordna 
och förädla information ut ett livscykelperspektiv, vilket ställer krav på att 
aktörerna levererar med fokus på hela processen och livscykelperspektivet, men 
också att processer, roller och värdekedjor ändras och förnyas. 
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BIM för förvaltningsprocesser 

Informationshanteringen i förvaltningsprocessen har helt andra förutsättningar 
än motsvarande hantering i projektprocessen beroende på tidsperspektivet. 
Därför krävs också modellering av befintliga byggnadsverk och bebyggelse med 
utgångspunkt från skanningsdata. Genom intelligenta byggnadsverk i BIM kan 
löpande information om byggnadsverks tillstånd stödja underhållsåtgärder och 
optimera drift, t.ex. energiförbrukning, luftkvalitet och belysning. Det går även att 
bygga in sensorer i byggnadsverk som gör att funktionsförhållanden kontinuerligt 
kan mätas för kontroll, styrning och analys av driftsituationer. 

Implementering, samverkan och ledarskap

Det unika med BIM och 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 värdekedjor, roller, 
affärer och affärsmodeller. Området innehåller även stort utrymme för innovation 
så snart förändringsarbete startas.

BIM innovations- och implementeringsprocesser. Det finns behov av 
beteendevetenskaplig forskning och sammanställning av resultat av 
innovations- och implementeringsprojekt, samt stöd för implementering. 
Även nya samverkansmodeller, incitament och avtal behövs. Viktigt är även 
att kontinuerligt mäta effekterna av nya BIM-processer för att kunna styra 
utvecklingen. 
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Del 3.  Kunskapsförsörjning

Kunskapsförsörjningen är central 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 yrkesområden råder i dagsläget brist på kompetens 
bland annat på grund av åldersstrukturer. Detta gäller speciellt inom drift och 
förvaltning. Här utgör ICT-BIM en möjlighet att underlätta för nyrekrytering av 
yngre människor till dessa yrken.

Problembeskrivning

Traditionella processer dominerar idag i tidiga skeden, i projektering och 
i bygg- och förvaltningsskedet. Nya verktyg och metoder möter hinder vid 
implementering bland annat eftersom verksamheten är projektorienterad 
och affärsmässigt ofta separerad i en projekteringsfas och en byggfas. Inom 
drift- och förvaltning drivs verksamheten med svaga incitament mot långsiktigt 
hållbara mål eller livscykelperspektiv. Detta konserveras av traditionella 
upphandlingsformer och avtal.

ICT-BIM innebär stora möjligheter till förändring mot ökad hållbarhet, 
maximerad 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 incitament, 
uttalade mål och tydligt ledarskap. Ökad kunskap om förändrings- och 
implementeringsprocesser liksom nya former för samverkan är andra kritiska 
faktorer för att nå framgångsrik BIM-tillämpning.



Insatser

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 framtiden. Vidare behövs olika typer av detaljerad kunskap för olika 
roller hos sektorns aktörer.

Det kommer att krävs insatser som:

• grundutbildning, till exempel introduktionskurs i BIM som kan användas i 
relaterade utbildningar hos landets alla högskolor och universitet. 

• fortbildningsutbildning från högskolor/universitet. 

• BIM i forskning och innovation, till exempel uppbyggnad av ett distribuerat 
excellence center  mellan flera lärosäten. 

• riktade insatser mot förvaltningsorganisationer. 
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Vad händer nu?

Den 30 april 2013 lämnades ICT-BIM för hållbart samhällsbyggande in till 
VINNOVA. Agendan kommer att ligga till grund för en ansökan hos VINNOVA om 
ett strategiskt innovationsprogram där insatserna ska kunna genomföras.  
IQ Samhällsbyggnad planerar för att ansöka om ett program till hösten 2013 om 
ett gemensamt program tillsammans med agendorna Industriella processer  
(Luleå tekniska universitet) och Position Sverige (Lantmäteriet).  
Arbetet med den ansökan påbörjades under våren 2013. 
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Om arbetet med agendan

Agendan har tagits fram på initiativ av IQ Samhällsbyggnad, OpenBIM och 
Bygginnovationen. Arbetet har bedrivits genom samverkan med ett stort antal av 
IQ Samhällsbyggnads och föreningen OpenBIM:s medlemmar. 

Arbetet har utförts av en projektgrupp med stöd av referensgrupp och 
styrgrupp. Under arbetet har samverkan sökts med ett stort antal aktörer såväl 
inom som utanför samhällsbyggnadssektorn för att söka bredda synen på 
innovationsmöjligheter och identifiera gemensamma intresseområden.  
Arbetet har även skett i nära samverkan med andra agendor, såsom till exempel 
agendan för Industriella processer och Renovering av flerbostadshus.

Inledningsvis gjordes en nulägesbeskrivning inom området. För att kartlägga 
och definiera brister i standarder för bland annat begrepp, processer och 
format, såväl nationellt som internationellt, har ett särskilt utvecklingsprojekt 
genomförts med finansiering från sektorns företag och SBUF.  Slutsatserna 
från det projektet utgör underlag för agendans föreslagna insatser inom 
standardiseringsområdet. En workshop med ett fyrtiotal utvalda experter har 
genomförts liksom ett brett förankringsseminarium med cirka 80 deltagare. 

Under slutfasen av arbetet har agendan skickats på remiss till IQ 
Samhällsbyggnads utskott samt funnits tillgänglig på IQ Samhällsbyggnads 
hemsida med möjlighet att lämna synpunkter. Agendan presenterades på 
OpenBIM:s konferens i april 2013. Hämta agendan i sin helhet på www.iqs.se.
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IQ Samhällsbyggnad

IQ Samhällsbyggnad är 
en medlemsorganisation 
som syftar till att stärka 
samhällsbyggnadssektorn 
genom forskning, innovation 
(FoI) och kvalitetsutveckling. 
Föreningen driver frågor som 
är värdefulla för hela sektorn i 
samhälls- och brukarperspektiv 
och verkar därför i skärnings-
punkten mellan näringsliv, politik 
och akademi.

OpenBIM

OpenBIM är ett 
sektorgemensamt 
utvecklingsprogram som 
startade 2009. Programmet 
bedrivs i föreningsform och
finansieras av intressenter 
som aktivt engageras i projekt, 
intressentgrupper, workshops 
och seminarier. 




