
• BIM i projektledning 



Projektledning 

Ansvarig funktion för att uppnå ett definierat resultat inom givna ramar 
Kräver bred kompetens ex. om: 
• Projektorganisation 
• Byggprocessen 
• Målformulering 
• Måstyrning 
• Riskhantering 
• Tidplanering 
• Avtal 
• Projektekonomi 
• Fastighetsrätt 
• Juridiska frågor och normer 
• Och mycket mer… 

 



Projektledning 



Projektledning 

Kommunikation & Engagemang  



Och in kommer BIM… 



Och en ny generation… 



Projektledning+BIM+Ny generation=Förändring 



Några av de stora utmaningar 

• CAD vs BIM 
• Kompetens & Erfarenhet 
• Alla möjligheter 
• Nya och gamla roller samt dess ansvar 
• Styrning & samordning 

 





Presentatör
Presentationsanteckningar
Det har generellt blivit lite väl mycket fokus åp 



Erfarenheter från Björnen 

Bakgrund: 
• BIM-strateg, BIM- samordnare och BIM-metodiksamordnare 
• BIM genomförandeplan övergripande styrdokument 
• BIM samordningsplan konsulternas styrdokument 
• Rikets säkerhet, projektkontor, alla kör i samma programvara 
• Precis avslutat SH och startat FU/BH 



Systemhandlingsskedet 

• Bra stöd hos projektledning och projektchef 
• Ingen integration  
• Fokus att få alla konsulter att jobba i samma programvara  



FU/BH 

• Integration i mötesserie, roller/organisation 
• Jobbar med att konkretisera leveranser i skedet och in till drift 

& förvaltning 
• Implementation av databaslösningar (krav, ändringshantering, 

dörrprojektering och kanske mer…) 



Ansvaret ligger på projektledningen… 

Att lägga en stabil grund för hur vi driver BIM projekt  
 
=> ATT GÖRA LISTA… 

– Tydliggöra vilka roller som ingår i projektledning och hur de förhåller sig till 
varandra 

– Höja lägsta nivån och nyttja kompetenser rätt 
– Arbetssätt inkl. mötesserier 
– Styrdokument för BIM och förhållande till övriga styrdokument som hanterar 

frågor som ex… 
○ Kodning 
○ LOD 

– BIM i affären, upphandlingsformer, förutsättningar och erfarenheter inkl. IPD 
– Projektplanering och BIM 
– Input till tekniska lösningar, ICT för ex stöd i flödet och kommunikation med 

fokus på modell istället för dokument 
 



Vad som är gjort så här långt 



Vad som är gjort så här långt 



Rollbeskrivning i BIM-projekt 

• Arbetsgruppen 
– Mats Westerlund, NCC 
– Nina Borgström, White 
– Carl Johan Gårdinger, NCC 
– Anna Martin, Projektledarhuset 

 
• Version 1, klar hösten 2013. 



Varför? 

• Syfte 
– Främja branschgemensamma befattningsbeskrivningar och BIM-

nomenklatur. 
– Underlätta för beställare och anbudlämnare vid upphandling av 

BIM-tjänster. 



Benämning av rollerna 

BIM 

VDC 

IT 

IKT 
Strateg 

Manager 

Samordnare 

CAD 

Koordinator 

Expert 

Metodik 

Tekniker 



Upplägget 

Strategi 

Taktik 

Metodik 

BIM-strateg 

BIM-samordnare 



Sett i ur ett tidsperspektiv 

Kartlägg 
behov och 

mål 
BIM-mål BIM-strategi 

Specifikation 
leveranser, 

informations
modells-

innehåll och 
arbetssätt 

BIM-manual Genom-
förande 

BIM-strateg 

BIM-samordnare 



Dokumentet 

• Rollerna 
– BIM-strateg 

Beskrivning av rollen, kunskapskrav, ansvarsområden 
 

– BIM-samordnare 
Beskrivning av rollen, kunskapskrav, ansvarsområden 

 
• Kompetensområden 

Bruttolista på tillämpningar i BIM-projekt som ska underlätta för inköp 



Vill ni använda arbetet? 

• BIM Alliance hemsida: 
http://www.bimalliance.se/ 

– Dokumentet 
– Infoblad 

 
 
 

• Arbeta gärna vidare på det! 



• BIM i projektledning 

 
Mats Westerlund 
mats.westerlund@ncc.se 
08-585 527 64 
 
Nina Borgström 
nina.borgstrom@white.se  
08-402 26 50 

mailto:mats.westerlund@ncc.se
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