
Digitaliseringen och BIM 
– ny tid med nya aktörer
•	 Tisdag 12 april, 10 – 16.30, med efterföljande mingel
•	 Scandic Continental, Vasagatan 22, Stockholm

Digitaliseringen är den enskilt största förändringsfaktorn 
i vår tid. På BIM Alliance konferens den 12 april får vi lyssna 
till talare som är experter på vilka utmaningar och möjlighe-
ter som digitaliseringen innebär – inte minst för samhälls- 
byggnadssektorn.

Inom samhällsbyggandet ser vi större utmaningar än på väldigt 
länge. Vi behöver snabbt bygga fler bostäder, investera i trafikinfra-
strukturen och renovera en stor del av det befintliga byggnadsbe-
ståndet. Den snabba förändringen ska också matchas mot kraven 
på hållbarhet. Rätt utnyttjad är digitaliseringen ett av de verktyg 
som hjälper oss att klara samhällsbyggnadsutmaningarna. BIM – 
ByggnadsInformationsModellering – är en viktig del i detta sam-
manhang.   
Digitaliseringen i samhället i stort går snabbt och vår sektor behö-
ver hänga med i utvecklingen. Under konferensen lyfter vi blicken 
för att se hur vi kan dra nytta av den digitalisering som sker på an-
dra områden och få en inblick i hur BIM kan driva på utvecklingen.

I programmet hittar vi bland annat Mehmet Kaplan, bostads-, 
stadsutvecklings- och it-minister, Anna Felländer, digitaliserings- 
och framtidsekonom, Swedbank, Ulrika Francke, vd, Tyréns,  
Magnus Forsberg, affärsutvecklare, Microsoft och ansvarig 
för Microsofts initiativ för smarta städer – Microsoft City Next,  
Anders Landin, Head of Key Account Management & E-Business 
och Matthias Bayer, Project & inhouse technical manager, Hilti 
samt Johan von Schantz, Teknisk Direktör, Trafikförvaltningen 
Stockholms läns landsting. 

AVGIFT OCH ANMÄLAN

Anmäl dig på www.bimalliance.se, senast den 4 april

Medlem i BIM Alliance: 3 000 kr + moms

Ej medlem i BIM Alliance: 4 500 kr + moms

Student: Avgiftsfritt*

*Om du som student anmält dig men får förhinder måste du  
meddela detta. Annars utgår en no-show-avgift på 700 kronor. 

Mehmet Kaplan är bostads-, stadsutvecklings- och IT-
minister. Kaplan vill säkerställa ett långsiktigt hållbart 
byggande och utveckla Sveriges roll som världsledande IT-
nation.



PROGRAM

09.30 KAFFE OCH REGISTRERING

10.15 VÄLKOMNA
 Olle Samuelson, vd BIM Alliance och  
 Anna Bellman, moderator för dagen

10.20 DIGITALISERINGEN DRIVER  
 FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGANDE

 Ulrika Francke, vd, Tyréns 

 Anna Felländer, digitaliserings- och  
 framtidsekonom, Swedbank

 Mehmet Kaplan, bostads-,  
 stadsutvecklings- och it-minister

 Avslutas med paneldiskussion och frågor  
 från publiken 

12.00 LUNCH

13.00 UTVECKLING OCH INNOVATION  
 FÖR FÖRNYELSE
 Magnus Forsberg, affärsutvecklare, Microsoft  
 och ansvarig för Microsofts initiativ för smarta  
 städer – Microsoft City Next

 Olle Samuelson, programchef Smart Built   
 Environment, IQ Samhällsbyggnad

 Johan von Schantz, Teknisk Direktör,  
	 Trafikförvaltningen	Stockholms	läns	landsting

14.30 EFTERMIDDAGSFIKA

15.00 MÖJLIGHETERNA IDAG
 Anders Landin, Head of Key Account  
 Management & E-Business och 
 Matthias Bayer,  Project & inhouse technical  
 manager, Hilti

 Pekka Mutikainen, Director, Nordic&Global   
 Application Services, Skanska IT Nordic  
 Roger Taringer, Project Manager, Skanska   
 Sverige AB

 Rogier Jongeling, BIM Alliance

 Blocket avslutas med sammanfattning av   
 dagen

16.30 MINGEL

Matthias Bayer är Project & Inhouse 
Technical Manager på Hilti.

Roger Taringer är Project Manager på 
Skanska Sverige AB.

Pekka Mutikainen är är Director på Nortic 
& Global Application Services, Skanska IT 
Nordic.

NÅGRA AV DAGENS TALARE

Anna Felländer är ny digitaliserings- och 
framtidsekonom på Swedbank där hon 
fokuserar på de utmaningar och möjlig-
heter som den nya tekniken innebär. 

Magnus Forsberg kommer ge oss en 
inblick i hur Microsoft ser på IT för sam-
hällsutveckling och hur modern teknologi 
hjälper byggnader och infrastruktur att 
kommunicera.

Ulrika Francke är vd på Tyréns och ord-
förande för BIM Alliance. Hon har stor er-
farenhet inom samhällsbyggnadsområdet. 

Johan von Schantz är Teknisk Direktör 
på Trafikförvaltningen, Stockholms läns 
landsting. 

Anders Landin är Head of Key Account 
Management & e-business på Hilti.  

Olle Samuelson är vd på BIM Alliance och 
programchef för Smart Built Environment, 
det nya programmet för digitalisering och 
industrialisering hos IQ Samhällsbyggnad. 


