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▪ Läget idag

▪ Vad skall ”vi” tänka på?

▪ Vad behöver ”vi” från Byggherren!

▪ Vad ska ”vi” lämna till förvaltning?



Stödjande dokument

VVS företagens hemsida

Här finns alla dokument
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http://www.vvsforetagen.se/installationsteknik/digitalisering-och-bim/


Pågående SBUF-projekt
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Begrepp, standarder                   

Rutiner och  hjälpmedel  för 

upphandling, genomförande,  uppföljning mm

Grundläggande infrastruktur

Affärer, individer, organisation, processer mm

Nytta!

Lönsamhet! 

Vad vinner jag på detta?!
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Byggherrens upphandlingar av projektörer och 

entreprenörer

• Tänk digitalt – inte pappersdokument eller pdf enbart.

• AF-delar och kontrakt anpassas till BIM. 

• BIM-manual för hela projektet.

• Objektsmodeller i alla led.

• Ritningar från modellerna

• Handla upp projektörer och entreprenörer med en helhetssyn så att 

alla aktörer får tillgång till respektive modell i alla led. 

(BKK arbetar med anpassningar av AB, ABT och ABK i kommande revidering)
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Installatören får snabbt korrekta mängder från modeller

kalkyler produktion, beredning, planering inköp, logistik
förtillverkning, uppföljning

Mängdning från modellen går mycket snabbare och säkrare. Riskkostnader minskar. 
Modellens mängder delas in och summeras så att de passar stegen ovan 
(Seminarium 22 mars 2017)

Anbudskalkyl tar några timmar i stället för dagar. 10 % av tid och kostnad. 

Effektivitet i produktionen ökar: Rätt sak på rätt plats i rätt tid till rätt kostnad. 
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Installatören spar både tid och pengar och når högre kvalitet 

genom BIM med objektmodeller

10 % ökad kostnad för BIM-projektering kan ge 5 – 10 % lägre kostnad för 

installatör. 

Total besparing kan bli ca 5% av total kostnad - eller kanske mer -

och får smidigare och effektivare genomförande med färre fel och störningar.

• Snabbare säkrare kalkyler

• Färre ÄTA

• Ökad kvalitet

• Lägre kostnad

• Kortare total tid

proj

prod

Med 

BIM

prod
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TACK för visat intresse!
Kontakta gärna oss på 

Installatörsföretagen.

hans.soderstrom@installatorsforetagen.se


