
Utblick & inblick
med BIM Alliance
Heldagskonferens med internationella talare den 20 oktober

•	 Clarion Hotel Arlanda Airport
•	 20 oktober kl. 10.00 - 18.00

Registrering från kl. 09.00
Mingel kl. 16.00 - 18.00

Missa inte höstens BIM-händelse när BIM Alliance 
arrangerar en stor konferens med aktuella BIM- 
frågor för hela sektorn. 

Vi får en Utblick mot omvärlden där vi bland annat får lyssna 
på BIM-experterna Dale Sinclaire från Storbritannien och Hans 
Hendriks från Holland. Vi får Inblick och insikt i det som görs 
i Sverige idag: satsningar från regering och myndigheter för 
effektivare digitaliserade processer; spännande exempel från 
företag och organisationer hur BIM nyttjas i projekt och förvalt-
ning; och gemensamma initiativ som drivs av BIM Alliance och 
våra medlemmar. 

Dagen avslutas med en mingelbar med mycket inspiration!

Du	tar	dig	lätt	till	och	från	Arlanda	med	flyg,	tåg,	buss	eller	den	
nya pendeltågslinjen Stockholm-Uppsala.

Anmälan
Konferensen kostar 2 750 kronor exklusive 
moms för medlemmar och 4 500 kronor  
exklusive moms för icke-medlemmar. 
Studenter går gratis och i mån av plats.

Anmäl dig på www.bimalliance.se

Se programmet på sida 2

HÖSTENS BIM-HÄNDELSE

Dale Sinclair är vice president i RIBA (Royal Institute of Bri-
tish	Architects)	och	styrelseledamot	 i	 buildingSMART	UK,	
samt Director of Technical Practice vid företaget AECOM. 
Dale leder stora utvecklingsprojekt kring BIM och är en av 
nyckelpersonerna i Storbritanniens utveckling av krav på 
BIM. Han har haft ansvar för att synkronisera leveranskrav 
med	definition	av	skeden	inom	byggprocessen.	Resultatet	
av detta arbete är ”BIM Overlay to the Outline Plan of Work”. 
I Svenska sammanhang skulle ett sådant arbete motsvara 
utveckling och samordning av BIM-krav i relation till pro-
cesser och skeden enligt våra branschrekommendationer 
Bygghandlingar 90.

Hans Hendriks är en BIM-strateg som bistår stora offent-
liga beställare i Holland med utveckling och tillämpning av 
krav på BIM. Hans jobbar intensivt med Rijksgebouwen-
dienst	och	Schiphol,	 som	är	motsvarigheten	 till	 bland	an-
nat	 Statens	 Fastighetsverk	 (SFV),	 Akademiska	 Hus	 och	
Swedavia	där	han	har	specificerat	vilka	krav	man	ska	ställa	
på leverantörer. Hans står även bakom olika metoder och 
hjälpmedel	som	används	för	införandet	av	BIM,	som	till	ex-
empel BIM quick scans och BIM-protokoll som tillämpas av 
byggherrar och entreprenörer i Holland. Hans är även en av 
nyckelpersonerna bakom den årliga konferensen BIMCase-
week i Holland.

Konferensens två huvudtalare:



ProgrAM  20 oKtoBer
Moderator: Rogier Jongeling

09.00 Registrering med kaffe och smörgås

10.00 Välkomna
 Olle	Samuelson,	vd	BIM	Alliance
 
 2014: The year of BIM level 2
 Huvudtalare	1:	Dale	Sinclaire,
	 Director	of	Technical	Practice,	AECOM,	UK

10.50 Kort paus (frukt och vatten)

11.10 BIP – Egenskapsbärare för effektivare  
	 informationsflöde
 Andreas	Udd,	TKI 
	 Malin	Knoop,	WSP 
	 Sölve	Harr,	Sweco

11.35	 Mjuka	värden,	integrerad	styrning	och	tydliga		
 rollbeskrivningar – avgörande för BIM-vinster
 Nina	Borgström,	White	
	 Mats	Westerlund,	NCC

12.00 BIM för effektiv förvaltning
 Lars	Lidén,	Specialfastigheter 
	 Jan	Boström,	Sunda	Hus 
	 Per	Bjälnes,	Tyréns 
	 Per	Erlandsson,	Astacus

12.30  Lunch 
 

13.30 BIM use and BIM requirements in the  
 Netherlands - 2014 
	 Huvudtalare	2:	Hans	Hendriks,	oberoende		
	 BIM-strateg,	Holland

14.10 Minipanel 
 Rikard	Espling,	Skanska 
	 Tomas	Alsmarker,	Nyréns	arkitektkontor

14.20 Digitalisering i planprocessen 
 Mikael	Jardbrink, Boverket

14.40	 Eftermiddagsfika	(kaffe	och	kaka)

15.10 Regeringsperspektiv på BIM
 Lars	Arell,	Socialdepartementet

15.30 BIM Alliance Anläggningsgrupp  
	 -	förr,	nu	och	strax
 Pontus	Bengtson,	WSP	 
	 med	flera

15.50 Miljö- och Energioptimering med BIM  
 – Hur ska BIM Alliance arbeta?
	 Jonny	Hellman,	Byggvarubedömningen

16.00		 Mingelbar,	pågår	till	ca	kl.	18.00

BIM Alliance Sweden

BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som 
arbetar för bättre samhällsbyggande med hjälp av BIM – 
digital strukturerad informationshantering.

Med hjälp av BIM kan obrutna informationsflöden ska-
pas i samhällsbyggandets processer, och samhällsbygg-
nadssektorn effektiviseras betydligt. BIM Alliance tror 
på goda IT-lösningar, gemensamma verktyg, öppna stan-
darder och på att förändringen och utvecklingen av BIM 
ska ske gemensamt över sektorn. BIM Alliance arbetar 
för största möjliga branschsamverkan och för ökad nytta 
av BIM.

Runt 150 företag och organisationer är medlemmar i 
BIM Alliance. Föreningen drivs med finansiering från 
medlemmarna, som aktivt engageras i nätverk, projekt, 
workshops och seminarier. Bland medlemmarna finns 
olika aktörer inom bygg- och anläggning såsom fastig-
hetsägare, byggherrar, konsultföretag, arkitekter, bygg-
entreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag 
samt utvecklare och leverantörer av programvara.

Läs mer och bli medlem på BIM Alliance webbplats: 
www.bimalliance.se, eller skicka ett e-post till  
info@bimalliance.se


