VÄLKOMMEN TILL
KONFERENS

BIM – en metod för
effektiviserade byggprocesser
BIM är mer aktuellt än någonsin. I Sverige pågår just nu flera intressanta och stora initiativ med koppling till
BIM. Tillsammans med BIM Alliance bjuder Sveriges Kommuner och Landsting därför in till en konferensdag
Under dagen får du höra om BIM ur fastighetsägarens och byggherrens perspektiv. Du får bland annat veta
mer om kravställning och om hur kommuner och landsting kan nyttja BIM i förvaltning. Från konferensdagen
får du också med dig praktiska verktyg och kunskaper om standarder.
Dessutom följs det seminarium som SKL och BIM Alliance arrangerade i december 2014 och diskuterar hur
kommunerna i Sverige kan samarbeta för att driva BIM-frågorna.
Dagen kommer att bjuda på gott om tillfällen att inspireras och dela erfarenheter med varandra.
Varmt välkommen!

Datum

3 december 2015, kl. 10.00 - 16.00, fika från 9.30

Plats

Sveriges Kommuner och Landsting, Hornsgatan 20, Stockholm,
Lokal: Torget

Målgrupp

Ansvariga och handläggare inom byggande och fastighet

Kostnad

500 kr. Detta inkluderar förtäring.

Anmälan

Anmäl dig här!

Post: 118 82 Stockholm
Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00
www.skl.se

BIM - en metod för effektiviserade byggprocesser.
PROGRAM
09.30

Samling och fika

10.00

Välkommen
Presentation av dagen och en introduktion till BIM.
Daniel Antonsson, SKL, Mårten Lindström och Olle Samuelson, BIM Alliance

10.30

BIM ur ett fastighetsägarperspektiv
En fastighetsägare har flera viktiga roller där BIM kan bidra till utvecklingen. Ett ramverk
har tagits fram av ”BIM i staten” – ett samverkansprojekt mellan fem statliga
fastighetsägare
Lars Lidén. Meta samt ordförande i BIM Alliance Förvaltningsgrupp

11.00

BIM ur ett byggherreperspektiv
Vi får se exempel på hur ett landsting idag använder BIM för att översätta
verksamhetens krav och hur man använder informationen vidare i projektet med
strukturerade informationsleveranser.
Per Erlandsson, Astacus (tidigare Regionservice Skåne)
SISAB arbetar konkret med BIM i både projekt och förvaltning. Vi får höra om hur
kravställandet ser ut och hur SISAB arbetar med modellbaserad information redan från
förfråga fram till leverans till förvaltningen.
Martin Lantto SISAB

11:45 – 13:00

Lunch

13.00 – 13:20

BIM ur ett förvaltningsperspektiv
BIM används idag i stor utsträckning inom projekten, men det finns en enorm potential i
att nyttja den strukturerade informationen i långsiktig förvaltningen. Vi får höra om goda
exempel på hur detta börjar nyttjas och tänkbara användningsområden för framtiden.
Ingemar Bogestad, Lokalförvaltningen Göteborg

13:20 – 14:30

BIM - standard och verktyg
BSAB 2.0
Genom att knyta samman BIM med en utvecklad version av det svenska
klassifikationssystemet BSAB uppnås en effektiv informationskedja genom hela
byggprocessen. Stockholms läns landsting är involverade i projektet och beskriver
projektet och de nyttor de ser.
Johan von Schantz, Stockholms läns landsting
Smart Built Enviroment
Ett tolvårigt Strategiskt Innovationsprogram med finansiering från statliga
forskningsfinansiärer och aktörer i samhällsbyggnadssektorn ger unika möjligheter att ta
tillvara digitaliseringens och industrialiseringens möjligheter.
Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad
Fast API
I ett gemensamt projekt mellan SABO-företagen och BIM Alliance har det tagits fram
gemensamma gränssnitt för kommunikation mellan fastighetssystem och andra
informationskällor, vilket ger stora effektivitetsvinster.
Per Holm, SABO

14.30 – 15.00

Fika

15.00 – 15.30

Digitaliseringen ett paradigmskifte
Digital, öppen och tillgänglig information är en grundförutsättning i det framtid samhället.
Vad innebär detta för oss som individer och organisationer? Vad gör SKL för att stödja
sina medlemmar i denna omställning?
Per Mosseby, SKL

15.30 – 15.45
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BIM – från plan till förvaltning
Utvecklingsprojektet ”BIM – från plan till förvaltning” finansieras av SKL:s FoU-fonder

för fastighetsfrågor. Det ska leverera en övergripande bild kring de möjligheter som BIM
för med sig och ge vägledning kring hur kommuner och landsting kan använda BIM.
Felix Krause, SKL
15:45 – 16:00
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Slutsummering
Mårten Lindström, BIM Alliance

