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En samling av kuraterade rekommendationer och exempeldokument 
kopplat till modellorienterade leveranser för den byggda miljön.

Underlaget är publicerat med öppen källinformation vilket innebär att det står 
allmänheten fritt att använda, förbättra eller kopiera informationen.

Riktlinjerna är framtagna inom ramen av det strategiska 
innovationsprogrammet Smart Built Environment, som är en 
gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten.

Vad är Nationella Riktlinjer?



Syftet är att rekommendera användare enhetliga 
definitioner för begrepp, metoder och processer 
gällande BIM och geodata.

Syftet är att ge användare implementeringsstöd i form 
av digitala verktyg, praktiska anvisningar och exempel.

Syftet är att minimera behovet av att utveckla och 
förvalta organisations-specifika anvisningar för 
informationshantering.

Syfte



Syftet är att nyttja den kollektiva kunskapen och 
erfarenheten som finns och delas i nationella riktlinjerna.

Syftet är att visa på fördelen med att skapa, 
tillgängliggöra och förvalta information på ett kollektivt 
och öppet sätt.

Syftet är även att tillgängliggöra riktlinjer för 
informationshantering på nya sätt. 

För effektiv nyttjande genom webbplatser, appar, m.m.

Syfte 
(fort.)



Vår vision är att vi delar information med varandra för att 
tillsammans skapar enhetlig informationshantering i den 
byggda miljön. 

Visionen är att vi möjliggör ett digitalt samhällsbyggande.

Vision



Begrepp i form av en sökbar begreppslista med typiska och 
begrepp relaterade till modellorienterade leveranser.

En samling av metoder för modellorienterade leveranser.

Olika typer av processer inklusive delprocesser för att beskriva 
livscykeln av informationsmängder.

Leveransspecifikationer för modellorienterade leveranser i 
form av mallar och exempel.

Vad ingår?



Riktlinjerna bygger på en samling, urval och vidareutveckling av 
(inter)nationella ramstandarder, tillämpningsanvisningar, 
rekommendationer och publikationer.

Riktlinjerna utgår, där möjligt och relevant, från ramstandarder och 
anslutar nära till samtliga delar inom serien Bygghandlingar 90, 
särskild nära till del 7 och 8, samt klassifikation enligt CoClass.

Riktlinjerna och omvärlden



För förvaltning av riktlinjerna ansvarar en 
förvaltningsgrupp som för tillfället består av 

• Rogier Jongeling (allmänna frågor), 

• Sara Beltrami (projektering och produktion), 

• Salih Sen (planering och kartering), 

• Lars Lidén (förvaltning), 

• Johan Asplund (digital plattform), 

• Kurt Löwnertz (standardisering) och 

• Klas Eckerberg (klassifikation).

Förvaltning



http://nrb.sbplatform.se

http://nrb.sbplatform.se/

