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Nationella riktlinjer – Livscykelinformation för byggd miljö

Varför?



Bygg- och 

installations-

företag

104 000

Arkitekter och…

Tekniska konsulter

39 000

Fastighetsägare 

99 700

Kommuner

290

Bygg-
material-
industri

1000

Källa: SCB och Byggfakta

Under 2020 startade 

32 418 nya byggprojekt



Tänk om vi kunde jobba likartat i alla projekt

För varje projekt behöver byggherren 

ta fram krav och anvisningar om tex:

• Filbenämning

• Dokumentklassificering

• Koordinatsystem 

• Disciplinkoder

• Ritningsstämplar

• Mappstrukturer och metadata

• Begrepp

• Roller och ansvar

• Gränsdragningar, samordning av 

informationsmängder

• Leveransspecifikationer för handlingar

• Granskning och godkännande av modeller

• Tillämpning av standarder som CoClass, IFC

• Leveransspecifikationer till 

förvaltningsunderlag

• Loggböcker till miljöcertifiering

• …

• …



Men vi har ju en massa standarder?
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Hur tillämpa dem?

Hur ställa krav?



Riktlinjer i andra länder

• Karlsson och Rönndahl har 
identifierat 31 ”National BIM 
guides”

• 10 har studerats mer ingående

• Ofta framtagna av statlig stor 
organisation

• Dokumentbaserade

• Uppdatering, versionshantering

Källa: Karlsson och Rönndahl, 2018



Riktlinjer i andra länder – innehåll 

Källa: Karlsson och Rönndahl, 2018

• Delvis olika innehåll

• 11 centrala områden, fyra 
finns i alla 

– BIM functions through project 
phases 

– Level of detail 

– BIM execution plan 

– Operations and maintenance



Rekommendationer från kartläggningen

• Innehålla alla 11 områdena

• Formulera riktlinjerna som ramverk med instruktioner för metoder snarare 
än detaljerade regler

• Skapa ett ramverk som organisationer kan stödja sig på, relatera till och 
strategiskt bygga sina detaljerade riktlinjer på

• Upprätta plan och systematik för hur riktlinjerna ska hållas uppdaterade

• Utforma riktlinjerna så att de är användarvänliga och pedagogiska för 
effektiv spridning och implementering



Kort bakgrund

• 2013 – OpenBIM 10 prioriterade projekt – standardisering

1. Nationella riktlinjer för BIM

2. Utveckling av klassifikation för BIM (CoClass) 

3. …

• 2016 – Smart Built, Nationella riktlinjer

• 2018 – Smart Built, Nationella riktlinjer, fas 2

• 2020 – Smart Built, Nationella riktlinjer, fas 3

• 2021 – BIM Alliance, modell för långsiktig förvaltning



Riktlinjernas tänkta syfte

1. Publicering

”Resultaten av olika projekt behöver 

samordnas och inarbetas i svensk 

samhällbyggnadssektor. Allteftersom 

resultaten föreligger behöver de göras 

tillgängliga och implementeras. Detta bör 

ske genom en nätbaserad publikations-

service ”Nationella riktlinjer för BIM” som 

kan ses som en vidareutveckling av 

handboksserien Bygghandlingar 90”

2. Konkret anvisningar 

”Nuvarande Bygghandlingar 90 Del 8 

innehåller viktiga delar men behöver 

kompletteras med konkreta 

beskrivningar och anvisningar vad 

gäller utbyte av information beträffande 

typ, syfte, skede, status, aktivitet, 

detaljeringsgrad med mera. ”Nationella 

riktlinjer för BIM” ska innefatta 

definitioner av digitala objekt och 

leveransbeskrivningar som är anpassade 

för det aktuella syftet.”





Bygg- och 

installations-

företag

104 000

Arkitekter och…

Tekniska konsulter

39 000

Fastighetsägare 

99 700

Kommuner

290

Bygg-
material-
industri

1000

Källa: SCB och Byggfakta

En gemensam och enhetlig bas


