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Presentationsanteckningar
God morgon och Välkomna allihop till Utblick och Inblick, Det här är faktiskt BIM Alliance andra stora konferens i år, som också är det första året för vår verksamhet. Det var många av er som var med i mars tidigare i år när vi tillsammans med buidlingSMART international arrangerade en hel vecka med arbetsmöten och också ett stort seminarium. Det är väldigt roligt att se att det är så många som kommit hit idag också, och det tyder väl på att det finns ett stort intresse och engagemang för BIM-frågorna.I will aslo like to say a special welcome to our international guests Dale Sinclaire from the UK and Hans Hendriks from Holland. (Rogier has tried to teach me the difference between Holland and the Netherlands, but that was to comlicated, so I will leave that). We are very happy to have you at the conference, and that you could come and  are willing to share youre experiences with us. My name is Olle Samuelson and I am CEO for the association BIM Alliance on  part of my time. After saying that i will ask you to forgive me for swithcing back to Swedish. 



Spridning och Standardisering 
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Vi har ju i de tidigare föreningarna och även under första året med BIM Alliance arbetat mycket med att visa ”best-practice” och goda exempel liksom med att på olika sätt se till att det finns standarder och gemensamma verktyg som gör att vi kan jobba effektivt med varandra. (Syftet har varit att sprida både budskapet om BIM generellt och om standarder specifikt.)Det har varit jättebra och det har skett otroligt mycket hos företag och organisationer i sektorn de senaste åren. 



Utmaningarna – nästa steg 

 
• Standarder 
• Processer, organisation och juridik 
• Affärslogik  
• Forskning och utveckling  
• Utbildning  
• Omvärld  
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Men vi kan ju inte säga att vi är färdiga. Det finns mycket kvar att göra, och de höga engagemanget hos er medlemmar tyder på att det finns mycket som vi behöver göra gemensam i sektorn och som inte kan lösas av enskilda företag.Vi behöver ta nästa steg i utvecklingen och aktivt jobba med de utmaningar vi har (ref till punkterna ovan) för att uppnå de stora fördelarna med BIM: Effektivare processer, bättre och billigare slutprodukter, och högre lönsamhet!



 

Utblick 

 
 

 

Inblick 
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Idag kommer vi därför att fokusera både utåt och inåt:Vi kommer att få två mycket spännande utblickar mot omvärden som ger oss perspektiv i vad som händer i vår omvärld (again, most welcom Dale Sinclaire and Hans Hendriks), och som kan inspirera oss i vårt fortsatta arbeteOch vi kommer att få se exempel på vad som händer idag hos er medlemmar och hur vi genom BIM Alliance kan driva de gemensamma frågorna vidare. Inblicken kommer vi att utgå från våra fem intressentgrupper och det arbete som görs där.Varmt välkomna allihop och därmed lämnar jag över ordet och scenen till dagens moderator Rogier Jongeling. Tack ska ni ha.



Program 

Moderator: Rogier Jongeling 
 
10.00 Välkomna  
 Olle Samuelson, vd BIM Alliance  
 
 2014: The year of BIM level 2  
 Huvudtalare 1: Dale Sinclair, 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) 
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