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• BIM Alliance uppgift är att stödja och driva branschens 
digitala transformation för att främja en positiv och 
hållbar utveckling.

Effekter som vi vill uppnå på samhällsnivå:

• Minskat klimat- och miljöpåverkan från sektorn

• Effektivisering och ökad kvalitet i samhällsbyggandets 
processer

• Förnyad affärslogik

Föreningens mission är



Bidra till ny kunskap

– Forskning

– Utveckling

Vägleda 

– Standarder

– Processer, organisation

– Juridik och upphandling

Inspirera

– Omvärldsbevakning

– Informationsspridning

– Nätverk

BIM Alliance prioriterade verksamhetsområden 



Tillgång till Riktlinjerna

• Lägg till skärmdump som visar portalen



Tack

med finansiering av:

+ många fler



För alla – utan avgift



Licensavgift ger tillgång till



Licensavgift ger tillgång till

• Fastställda Riktlinjer

• Riktlinjernas innehåll genom inlogg

• Urval av delar av aktuella standarder och handböcker i form 
av begrepp, metoder, processer, leveransspecifikationer, 
mallar och värdelistor.

• Verktyg och mallar för informationsleveranser.

• Riktlinjernas digitala plattform genom

• En egen digital portal med krav och anvisningar för 
informationsleveranser som BIM Alliance hostar.

• Tillgång till Riktlinjernas API

• Support och kontinuerliga uppdateringar



Förvaltningsråd – avgift

• Tillgång till Fastställda Riktlinjer

• Tillgång till Riktlinjernas innehåll genom inlogg
• Urval av delar av aktuella standarder och handböcker i form av 

begrepp, metoder, processer, leveransspecifikationer, mallar och 
värdelistor.

• Verktyg och mallar för informationsleveranser.

• Tillgång till Riktlinjernas digitala plattform genom:
• En egen digital portal med krav och anvisningar för 

informationsleveranser som BIM Alliance hostar.

• Tillgång till Riktlinjernas API

• Support och kontinuerliga uppdateringar

• Direkt påverkan på Riktlinjernas utveckling

• Prioritera utvecklingsarbete

• 3-4 möten per år



Implementeringspartners – Avgift

• Implementeringspartners får bistå 
användare med anpassning och 
implementering av Nationella Riktlinjer

• Får introduktion till Nationella Riktlinjer

• Synas som implementeringspartner



Prismodell



Förvaltning och utveckling
Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö

Initiera och 

planera
förslag från användare

Utredning och 

genomförande
Förvaltningsgruppen

Remiss och 

publicering
användare tycker till

Underhåll till 

nästa 

generation 

kansli



Organisation

Förvaltning och utveckling av Nationella Riktlinjer för livscykelinformation 
för byggd miljö sker på tre nivåer:

• BIM Alliance styrelse och den utsedda styrgruppen fattar de strategiska
besluten för Nationella riktlinjer.

• Förvaltningsrådet beslutar om taktiska förändringar i riktlinjerna och 
relaterade system. Förvaltningsrådet består av drivande aktörer bland 
behovsägare.

• Förvaltningsgruppen för nationella riktlinjer är det organ som löpande 
prioriterar bland önskemål från användare om förändringar av både 
portalen inkl tekniska plattformen och innehållet. 



Få tillgång till hela portalen



Tillgång till Riktlinjerna

• Lägg till skärmdump som visar portalen


