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Välkommen till onsdagsfrukost med BIM!

• Första onsdagen i varje månad

• Klart i god tid innan kl. 9

• Mingla, träffa BIM-kollegor, 

lyssna på ett spännande tema

• 5 April – Informationsprocesser med 

BIM – vad kan vi lära av andra? 

• 3 Maj – Level of development (LoD) i 

Sverige – förstudie presenteras! 

• 7 Juni – BIM, Visualisering och 

Gamification i forskningsfronten! 



Syfte och vision

• Ideell förening med 180 medlemsorganisationer från:

– fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, 

byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt 

utvecklare och leverantörer av programvaror.

• Största möjliga branschsamverkan för ökad nytta av BIM 

• Vision:

– ”Vi skapar det obrutna informationsflödet 

i samhällsbyggandets processer”



Verksamhet

• 6 + 1 intressentgrupper

– Anläggning, Förvaltning, 

Projektledning, Bygg o installation, 

Energi o miljö, Byggmaterial

– BIM Akademin

• Projekt

– 5-6 pågående

projekt

• Seminarier och event

– 10-15 årligen av olika storlek och 

karaktär

• Standardisering

– Nationellt och

internationellt

– Förvaltning 



Aktuella projekt

• BSAB 2.0 (CoClass) – begrepp 

och klassifikation

• Utredning om LoD

• Nationella riktlinjer BIM

• Smart planering och byggande

• LCC och LCA med BIM

Begrepp
Process

Datamodell

Informationsbygget



Några höjdpunkter 2017

• 8-9 maj: Arbeta Smart – stämma och 

konferens, Norra Latin Stockholm

Med bla: Johanna Frelin, Tengboms

Jan Helin, SVT

Anna Bellman, moderator

• Frukostseminarier, Drottninggatan 33, 

mars, april, maj, juni – olika teman

• 18 okt: Stort intressentgruppsmöte

• 22-23 Nov: Smarta städer, medarrangör

• 7 Dec: Drönarseminarium



Kommunikation

• Webbplats

• Nyhetsbrev 11 gånger/år

• Infoblad

• Artiklar i fackpress
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BIM driver innovation 
hos installatörer
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▪ Läget idag
▪ Vad skall ”vi” tänka på
▪ Mjukstart mot framtiden?
▪ Bra exempel från verkligheten,     
NKS mm
▪Frågestund



Stödjande dokument

VVS företagens hemsida

Här finns alla 
dokument
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http://www.vvsforetagen.se/installationsteknik/digitalisering-och-bim/


Pågående SBUF-projekt
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Begrepp, standarder                   

Rutiner och  hjälpmedel  för 

upphandling, genomförande,  uppföljning mm

Grundläggande infrastruktur

Affärer, individer, organisation, processer mm

Nytta!

Lönsamhet! 

Vad vinner jag på detta?!
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Byggherrens upphandlingar av projektörer och 

entreprenörer

• Tänk digitalt – inte pappersdokument eller pdf enbart.

• AF-delar och kontrakt anpassas till BIM. 

• BIM-manual för hela projektet.

• Handla upp projektörer och entreprenörer med en helhetssyn så att 

alla aktörer får tillgång till respektive modell i alla led. 

(BKK arbetar med anpassningar av AB, ABT och ABK i kommande revidering)



Beställare Upphandling

Projektö

r

A o K

Entreprenö

r bygg

Entreprenö

r 

installation

Ta hänsyn till upphandling 

av alla entreprenörer

vid upphandling av 

projektörer

Projektö

r

VVS o 

EL
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Ta hänsyn till upphandling av projektörer och 

installatörer vid upphandling av totalentreprenör
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Byggherren måste initiera användning av objektsmodeller i alla led
BIM ger rätt använt lägre totala kostnader och kortare total projekttid.
Organisera projektet för BIM med kunnig projektledare och projekteringsledare 
och stöd av BIM-strateg och BIM-samordnare som med fördel bör vara t.ex. projekteringsledare.

Ta hänsyn till installationer tidigt! De är en stor del av kostnaden – investering och drift – tänk 
LCC.

Följ en BIM-anpassad process för vald genomförandeform - GE, TE, samverkan
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Installatören får snabbt korrekta mängder från modeller

kalkyler produktion, beredning, planering inköp, logistik
förtillverkning, uppföljning

Mängdning från modellen går mycket snabbare och säkrare. Riskkostnader minskar. 
Modellens mängder delas in och summeras så att de passar stegen ovan 
(Seminarium 22 mars 2017)

Anbudskalkyl tar några timmar i stället för dagar. 10 % av tid och kostnad. 

Effektivitet i produktionen ökar: Rätt sak på rätt plats i rätt tid till rätt kostnad. 
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Installatören spar både tid och pengar och når högre kvalitet 

genom BIM med objektmodeller

10 % ökad kostnad för BIM-projektering kan ge 5 – 10 % lägre kostnad för 

installatör. 

Total besparing kan bli ca 5% av total kostnad - eller kanske mer -

och får smidigare och effektivare genomförande med färre fel och störningar.

• Snabbare säkrare kalkyler

• Färre ÄTA

• Ökad kvalitet

• Lägre kostnad

• Kortare total tid

proj

prod

Me

d 

BIM

pro

d

proj
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Modellerna är huvudkällan för information

Komplettera modellen med typlösningar, beskrivningar mm relaterade till 
modellen. 

Ta ut ritningar och andra handlingar ur modellen. 

Exportera modellen till läsplattor för montörer, driftpersonal mm.
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Databas och modell

En databas kopplad till CAD-modeller (alt. viewer) kan förenkla installatörens arbete 
med spårbarhet vid ändringar, samverkan mellan system, återanvändning och 
förädling av information och användning för många syften: märkning, provning med 
dokumentation, egenkontroller, underlag för fakturering,  uppdateringar för korrekta 
relationshandlingar mm...

databas



Mjukstart för att vänja sig med plattan
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Mjukstart för att vänja sig med plattan
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Kontaktperson:

Markus Leijonberg

Yellon.se
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... och nu över till ”verkligheten” med: 

•Patrik Lagergren Assemblin
•Michael Ewertz Sweco

Tack för mig 

hans.soderstrom@installatorsforetagen.se
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Kontaktuppgifter:

Hans Söderström, Installatörsföretagen   0709-627509

hans.soderstrom@installatorsforetagen.se

Carl_Erik Brohn ( P-ledare SBUF-projekten)

Carl-erik.brohn@telia.com

Patrik Lagergren, Assemblin El ( NKS Reg – programmering mm)

Patrik.lagergren@assemblin.se

Michael Ewertz, Sweco (Projektering NKS)

Michael.ewertz@sweco.se

Markus Leijonberg, Yellon ( Laddstation/Platta för bygget)

Markus.leijonberg@yellon.se
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NKS REG



Märkning Kraft & Belysning



Armatur saknar central / grupp



Jämför mot ritning / databas



Generering av gruppförteckning



Rensning av ritning i förvaltning



Märkritning



PM förändring



Lista på förändringarna



Topologi kraft & belysning



Märkning av snabbkopplingskablage



Kontroll av dörrmiljöer



Automatisk driftsättning av säkerhet



Uppdatering av driftsättning



Fördelningar och dokumentering av kommunikationsnät



Kontrollera att datanätet är avprovat



Data topologi



Generering av teleregistrering i ELKODA



Kvartalsprov brandlarm



Rapport kvartalsprov



Egenkontroll



Skapa egenkontroll / avprovning



Egenkontroll kan även användas för fakturaunderlag



Från ritning till färdiga kalkyler


