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Reality check 
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Vi vet alla hur 
det borde 
vara… 
 
 
 

Fotograf: Superfastjellyfish 



Reality check 
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Vi vet också att det 
väldigt sällan är 
så… 

Fotograf: Oven Fresh 



Vad vill vi uppnå? 

I förvaltningen vill vi att… 
– All relevant information om komponenter i byggnaden 

ska vara enkelt tillgänglig för de som behöver den. 
– Kvalitéts- och miljöambitioner ska inte överges bara för 

att byggnaden har slutbesiktigats. 
– Informationen skall vara aktuell (med bibehållen historik) 

varför den dels måste kunna uppdateras automatiskt när 
t ex ny forskning förändrar synen på något (jfr asbest och 
PCB) och dels kunna uppdateras manuellt av de som 
förändrar saker i bygganden, t ex fastighetsskötaren. 
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Smart Building Information 
Management med IoT 

2014-10-20 

Nu har vi arbetat i tio år med BIM i 3D-modeller och anslutit 
informationen till modellerna de senaste åren. Nu flyttar vi till 
nästa nivå! 
 
Sammankoppla “On Line” information till 3D modeller med 
hjälp av IoT 
 
Nu skapas den “obrutna informationskedjan”  för en 
”byggnads eller anläggnings hela livscykel” 
        
 
 
I samarbete med: 
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• Informationsleveranser 
 

• Per Erlandsson  
• Astacus AB 



Informationsleveranser 

• Leveranser i öppna format 
– IFC- grafik 
– fi2xml-information 

• Tillämpningsanvisning 
– Digitala informationsleveranser till och från förvaltning 

• Listor med styrd information 
– värdelistor 
– klasslistor 

• Verktyg  
– För att hantera krav och leveranser digitalt 



Tillämpningsanvisning 

 



Listor med styrd information 

 
 värde- och  klasslistor 

  



Verktyg 

• Tools BIM Alliance.se 



Förvaltning standarder och verktyg 

 
• Läser information till och från FM systemen 
• Kravställer i BIM Alliance vertyg klara för pilot Q1 2015 
• Publicerar listor med kravställd information 

 



Förvaltning standarder och verktyg 

• Kontrollera mot befintliga 
standarder 

 

http://www.solibri.com/


Förvaltning standarder och verktyg 

• Demo 
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