
Checklista som hjälpmedel
Praktiska råd och anvisningar för att 
höja nyttjandegraden av BIM i projekt 
och i avtal.



SBUF Projekt Avtalsjuridik för digitala modeller

• 5 projektmedlemmar

• Projekttiden juni 2020 –december 
2021

• Expertgrupp och styrgrupp

• Genomfört två enkäter

• Kommunicerat genom artiklar, 
webinarium mm

• Kontakt med andra bl. a SBUF 
projekt och BKK



Utnyttja
Digitaliseringens
fördelar bättre -
var inte rädd för
juridiken!



Fördelarna med digital hantering i projekterings- bygg-
och förvaltningsprocesserna

• Mindre risk för fel, när alla arbetar med 
samma information. 

• Möjligheter att visualisera lösningar 
tredimensionellt, det tydliggör och 
ökar förståelsen i alla skeden. 

• Tätare samarbeten mellan parterna i ett 
projekt ger möjlighet att utforma 
bättre tekniska lösningar.

• Säkrare förfrågningsunderlag för 
entreprenader.

• Möjlighet att lagra information om 
byggdelar och produkter på ett 
systematiskt sätt – till nytta för inköp 
och logistik i byggprocessen men 
också för att planera och bedriva ett 
effektivt förvaltnings- och 
underhållsarbete.



Projektets viktigaste åtgärder är                                     

• Avdramatisera frågorna och jämför möjligheterna 
med dagens situation. Kom ihåg att traditionella 
arbetssätt ofta medför juridiska problem och 
tvister. 

• Ta fram enkla hjälpmedel som kan underlätta för 
den som ska genomföra projekt med digitala 
modeller.

• Tydliggör förhållanden om upphovsrättsliga 
frågor. För att underlätta användningen av 
modeller bör avtal tecknas om hur modeller kan 
nyttjas. 



Projektets resultat

Checklista med 
praktiska exempel 



BEAst Modelleringsteknik i tidiga skeden
Linnéa Lepistö, Peab och Marcus Bengtsson, TIKAB



2. UPPSTART
Ta fram strategi, gör riskanalys, och 
definiera samarbete, process samt 

leveranser

3. UPPHANDLING
Definiera rangordning och 

leveransspecifikationer.  Skapa 
förfrågningsunderlag.

4. GENOMFÖRANDE
Säkerställ informationsutbyte, 
spårbarhet och ett konsekvent 

arbetssätt.

5. AVSLUT
Färdigställ relationshandlingar, 

säkerställ tillgång och lagring samt  
komplett digital överlämning till 

förvaltning

6. FÖRVALTNING
Tydliggör hur modell hålls uppdaterad 

och kan användas för kommande 
upphandlingar.

1. ALLMÄNT
Skapa förståelse och definiera 

behörigheter.

Checklistan



INNEHÅLL

• Allmänt

• Uppstart

• Upphandling av projektering 
och/eller entreprenad

• Genomförande

• Avslut/Överlämning/Garanti-
och ansvarstid

• Förvaltning



INTRESSENTER

• Beställare

• Konsult

• Totalentreprenör

• Entreprenör

• Förvaltare



GENOMFÖRANDE



FÖRVALTNING



EXEMPEL BIM-STRATEGI



BESTÄMMELSER AF-DEL OM ÖVERINFORMATION

” Egenskaper i objektsmodell beskriver objekten och finns i 
egenskapsuppsättning (property set) som heter ”BIP”. Den informationen som 
är kravställd och kontrollerad i projekteringen anges under BIP för alla 3D-
objekt. Det är endast egenskaper angiven i BIP som anger omfattningen och 
som entreprenören ska hämta informationen ifrån.”



BESTÄMMELSER AFD.242 OM UPPGIFTER TE SKA LÄMNA
UNDER ENTREPRENAD- OCH GARANTITID

”Entreprenören ska leverera uppgifter 
digitalt via beställarens och 
entreprenörens gemensamma digitala 
samarbetsyta.”  

”Entreprenören ska leverera underlag för 
relation via gemensamt digitala 
ärendehanteringssystem.” 

”Under garantitiden åligger det 
entreprenören vid avhjälpande av fel att 
kontinuerligt registrera avvikelser från // 
underlag till relation // relations-
handling // via gemensamt digitalt 
ärendehanteringssystem."



Underhåll och uppdatering



REMISS CHECKLISTA MED BILAGOR

Intresserade som vill lämna
synpunkter på remissen
välkomna att kontakta Mårten
Lindström på e-postadress: 
marten.lindstrom@more10ab.se

mailto:marten.lindstrom@more10ab.se


Mentimeterfrågor



Tack!
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