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Agenda

• 07.30 Frukostmingel

• 08.00 Välkomna

• 8.10 Dagens tema: Så ökar vi sektorns 
hållbarhet med digital samhällsplanering

– BIM i den offentliga 
samhällsbyggnadsprocessen
John Hellman, Boverket

– Lokal färdplan Malmö 2030 (LFM30)
Andreas Holmgren, Byggnadsfirman Otto 
Magnusson

• 08.50 Frågor

• 09:00 Seminariet avslutas

Varmt välkommen!



Nästa frukost i Malmö 26 mars! 
Parametrisk design snart i ett projekt nära dig

Under mötet får du lära dig mer om parametrisk 
design, hur det fungerar och varför du snart kommer 
att möta tekniken i projekten i din närhet.

• André Agi från LINK arkitektur talar om vad 
parametrisk design innebär och ger konkreta exempel 
på hur tekniken används.

• Jesper Wallgren från Finch 3D talar om hur 
parametrisk design används i projekt. Jesper blandar 
exempel från bygg och anläggning och berättar om 
vad man behöver tänka på inför bygglov ur en 
arkitekts synvinkel.

Anmäl Er via https://www.bimalliance.se/ under 

Nätverk och möten

https://www.bimalliance.se/


Mer frukost i Malmö

28 april (obs tisdag) Värdet av öppna format - dialogmöte 

med medlemmar om buildingSMART

Svensk Byggtjänst kör ”LIVE i Malmö” Digitalt byggande –

i verkligheten efter frukostmötet

28 maj Läget med byggeffektiviteten i Sverige

25 juni Det stora till det lilla?

Lokaler?

Malmö Contech, ett forum för oss som arbetar med 

digitalisering inom Malmöområdets byggsektor att hitta 

samarbeten och dela erfarenheter

BIM-GIS AW



Aktuellt inom BIM Alliance 

Varmt välkommen!

21 april, Årsmöte i BIM Alliance 

i anslutning till ”Arbeta smart –konferensen”

Plats: Stockholm, Odenplan



Kalendarium



BIM i den offentliga 

samhällsbyggnadsprocessen?
John Hellman, Planeringsarkitekt



Vad är jag?

• Praktiker

• Pragmatiker

• Lösningsinriktad

• Filosofisk

• Teknikintresserad

• Landskapsarkitekt

• Planarkitekt

• ”Visionär”

• Gamer



Jag är inte BIM-expert!



Digitalt är inte längre ett val



Valet är hur!



Detaljplanering idag



Framtidens digitala detaljplan



Nya digitala 

detaljplaner

Ny föreskrift

Gällande 

detaljplaner 

digitaliseras

Nya enklare planprocesser

Endast digitala detaljplaner 

är juridiskt gällande

Bäst före 

datum

För planer 

som inte är

digitaliserade

Ändringar 

i PBL 

kommer 

krävas

Detaljplaner - Vision 2025



Digitalt för att möjliggöra

Det vi vet att vi kan… 

…men framförallt det vi inte visste var möjligt!



• 2D

• 3D

• Parametrisk

• Datadriven

• Realtidsanalyser

• Krocktester

BIM och GIS är nycklar!

Framtidens detaljplanering?



Tidplan – föreskrift detaljplan och nationell 

plattform för geodata

2021FebJan Mar MajApr Jun AugJul Sep NovOkt Dec

Utskick av 
Informations-

lagringsmodellen

Modell/ 
specifikation 

detaljplan klara 
för tester vilket 
pågår resten av 

året

Plattformen kan ta 
emot detaljplaner

Plattformen kan ta 
emot detaljplaner

1/7 ny 
föreskrifterna om 

detaljplan får börja 
användas

2020

Ändring av 
föreskrifterna om 

detaljplan, 
planbeskrivning, får 

börja användas

Ändring av 
föreskrifterna om 

detaljplan, 
planbeskrivning, 
skickas på remiss

Testning av digitala 
planeskrivningar 

påbörjas och pågår 
fram till oktober

2022



Vad händer i Sveriges kommuner?



Visualisering



Visualisering

https://youtu.be/sLsr7Y7BOzI

https://youtu.be/sLsr7Y7BOzI


3D Detaljplanering



Fastighetsbildning



Bygglov



Bygglov



Bygglov



Leveransspecifiktion bygglov

• Vad behöver levereras?

• När behöver det levereras?

• Hur behöver det levereras?



Digitala författningar

• Första fokus byggregler

• API under utveckling

• Söker dialog med systemleverantörer 



Gestaltning



Projektering

Mycket varierande!

• Mycket analog handläggning

• ”Full BIM” är ofta inte ens BIM utan CAD



Drift och underhåll

GIS tungt!

Men BIM objekt har en framtid!



GIS/BIM integration



CIM och digital tvilling




