


Vad stämmer in på dig?

Jag är fylld av 
sinnesro

Jag har lite för 
mycket på min 
tallrik just nu

Det ska bli 
spännande att 

prata digitalisering 
och strategi idag

Jag älskar BIM 
Alliance stämmor



Program

• 13.00 Välkommen
Susanne Nellemann Ek och Svante Hagman, BIM Alliance

• Utblick och inspiration
Lars-Christian Fredenlund, administrerande direktör coBuilder

• Ca 14.30 Paus

• 14.45 Medlemsdialog om BIM Alliance prioriterade verksamhetsområden

• Ca 15.45 Paus

• 16.00 Årsstämma

Avslut senast kl 17.00



På gång

• Digitalisering och BIM – en strategisk 
ledningsfråga

• Miljö- och klimatkrav driver på 
utvecklingen

• Stora datamängder – en utmaning

• Vägledning till standardisering och 
öppna format – efterfrågas

• Politiska agendan

• Vad händer i andra sektorer?



Utblick och inspiration

Om Lars Christian Fredenlund

Lars Christian Fredenlund, direktör i coBuilder.

Lars har legat i framkant inom sektorn och 
drivit på en utveckling att använda datamallar
på projekt. 

Lars en del av den arbetsgrupp som 2020 
lanserade CEN / ISO-standarderna för 
datamallar



Vilka frågor och tankar väcker det Lars-Christian talat om?

Breakout – samtal i mindre grupp



Vilka frågor och tankar väcker det Lars-Christian talat om?

Breakout – samtal i mindre grupp



Digitalisering
Hållbarhet



Prioriterade verksamhetsområden

BIM Alliance

Bidra till forskning och utveckling

Vägleda till standardisering
Främja motivation att 
implementera BIM och 
digitalisering för ökad 

hållbarhet och effektivisering



Intressentgrupper
• Anläggning
• Förvaltning
• Projektledning
• Bygg och installation
• Miljö och material
• Mjukvara

• BIM Akademin- för lärare 

Projekt
• 5–6 pågående projekt

Seminarier och event
• Ca 20 st årligen av olika 

storlek och karaktär

Standardisering
• Nationellt och

internationellt
• Förvaltning av standarder

Vad gör vi?





Hur bör vi i BIM Alliance agera framöver?

Breakout – samtal i mindre grupp



Särskilt tack för insatser!

• IVL
• Jönköpings Universitet
• Meta
• Nikolai Development
• Plan B
• Ramboll
• Svensk byggtjänst
• Sweco
• Tikab
• Trafikverket
• V Tarandi AB mfl mfl



Välkomna på årsstämma

Tid Program

16.00 Välkommen och introduktion 
till årsstämman i BIM Alliance

Vem är här?

Årsstämma enligt dagordning

17.00 Hej då och tack för idag



Föredragningslista

1. Val av ordförande och protokollförare vid 
stämman 

2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justerare att jämte ordförande 

justera protokollet 
4. Val av rösträknare 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning 
6. Förvaltningsberättelsen med balans- och 

resultaträkningarna 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om disposition av tillgängliga medel 
10. Information om verksamhetsplan och 

budget för innevarande verksamhetsår 

11. Fastställande av avgifter för kommande 
verksamhetsår 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13. Val av styrelsens ordförande 
14. Val av övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Fråga om ersättning till styrelsen och 

revisorerna 
17. Val av valberedning 
18. Framställning från styrelsen eller enskild 

medlem 
19. Övriga frågor: Utse person att representera 

aktieägaren vid bolagsstämman 
20. Mötets avslutande



Året i siffror

Punkt 6 



Prioriterade verksamhetsområden

BIM Alliance

Bidra till forskning och utveckling

Vägleda till standardisering
Främja motivation att 
implementera BIM och 
digitalisering för ökad 

hållbarhet och effektivisering



Förvaltningsberättelse 2020 - Främja motivation att 
implementera BIM och digitalisering 

Höjdpunkter

• Malmöfrukostar ger en regional förankring för BIM Alliance

• Ledarskap och digitalisering - webbinarier om nya krav på ledarskapet

• Arbeta smart inom planering och byggande - höstens stora inspirationssatsning

• Presentation av McKinsey-rapport om framtidens byggindustri

• Rapportpresentation visade ökad effektivitet när BIM används

Punkt 6 

https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/200130-bimfrukost/
https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/200512-ledarskap/
https://geoforum.se/arbetasmart2020/program
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200625-okat-fokus-pa-arbetet-med-internationella-standarder/
https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/200207-bimfrukost/


Förvaltningsberättelse 2020 - Vägleda till standardisering

Höjdpunkter

• BIM Alliance är svenskt chapter för buildingSMART

• Ny intressentgrupp plattform för implementering av mjukvara. 

• Omvärldskoll på internationell standardisering gavs av vårt Tekniska råd

• Svenska framgångar i buildingSMART Awards

• Rundabordssamtal om dataformatens betydelse i samarbete med 
Innovationsföretagen

• BIM Alliance Hackaton ger lösningar

Punkt 6 

https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2019/190625-vad-innebar-det-att-bim-alliance-blir-ett-eget-chapter-inom-buildingsmart/
https://www.bimalliance.se/natverk-och-moten/genomforda-moten/201007-buildinsmart/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201102-guld/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201214-rundabord/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201211-vinnare-hackaton-2020/


Förvaltningsberättelse 2020 - Bidra till ny kunskap

Höjdpunkter

• Avtalsjuridik för digitala modeller

• Workshop med erfarenhetsutbyte för byggprojektprojektledare om digitala 
verktyg som underlättar.

• Etablerat samarbete med Förvaltarforum

• BIM Akademins arbete med att rusta studenterna

Punkt 6 

https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200827-utvecklingsprojekt-avtalsjuridik-for-digitala-modeller/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/200527-programvaror-som-underlattar-projektledning/
https://www.bimalliance.se/om-oss/nyheter/2020/201217-bim-akademin/


Styrelsen 2020

• Svante Hagman, ordförande 

• Sandra Jonsson, Vasakronan

• Mats Broman, 5D Systemkonsult

• Kajsa Crona, Chalmers /Sweco 

• Torbjörn Andrén, Assa Abloy

• Åsa West, Trafikverket 

• Andreas Furenberg Ring, Peab

• Anna Martin, Akademiska hus

• Pontus Lagerström, WSP

Punkt 6 



Resultaträkningar 2021

Förening Servicebolag

Punkt 6 



Balansräkningar 2020, tillgångar

ServicebolagFörening

Punkt 6 



Balansräkningar 2020, eget kapital och skulder
ServicebolagFörening

Punkt 6 



Revisorernas berättelse

Punkt 7

ServicebolagFörening



Föredragningslista

1. Val av ordförande och protokollförare vid 
stämman 

2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justerare att jämte ordförande 

justera protokollet 
4. Val av rösträknare 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning 
6. Förvaltningsberättelsen med balans- och 

resultaträkningarna 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om disposition av tillgängliga medel 
10. Information om verksamhetsplan och 

budget för innevarande verksamhetsår 

11. Fastställande av avgifter för kommande 
verksamhetsår 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13. Val av styrelsens ordförande 
14. Val av övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Fråga om ersättning till styrelsen och 

revisorerna 
17. Val av valberedning 
18. Framställning från styrelsen eller enskild 

medlem 
19. Övriga frågor: Utse person att representera 

aktieägaren vid bolagsstämman 
20. Mötets avslutande



Disposition av tillgängliga medel

Servicebolag 2020

Punkt 9



Verksamhetsplan och budget 
för innevarande år 2021

Punkt 10





Vision BIM Alliance driver samhällsbyggnadssektorns digitala 
transformation och förnyade affärslogik för att främja en positiv 
och hållbar utveckling av sektorn i planering, bygg och 
förvaltning.

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

Strategiska 
verksamhetsområden

- främja motivation att implementera BIM för ökad hållbarhet 
och effektivisering 

- bistå sektorn med strukturer och vara vägvisare för 
standardisering 

- bidra till forskning och kunskapsutveckling

Verksamhetsplan 2021
Punkt 10



Effekter som ska uppnås - Minskad klimat- och miljöpåverkan från sektorn
- Effektivisering och ökad kvalitet 
- Förnyad affärslogik

Aktiviteter Intressentgrupper 
Möten och event
Ståndpunkter
Projekt
Nyhetsbrev
Samverkan
Vägvisning
BIM Akademin

Önskade resultat - - Öka medvetenheten i sektorn om sambandet mellan den 
digitala transformationen och hållbarhet/effektivitet och ny 
affärslogik

- Påverka beställare, lagstiftare och regelutvecklare att ställa krav 
på digital informationshantering. Tydliga spelregler, ökar takten 
i sektorns omställning. 

- Lyfta goda exempel

Verksamhetsplan 2021 fortsättning
Punkt 10



Budget koncern – Förening och servicebolag

Kostnader kr
Intressentgrupper och 
sakfrågor 880 000    
Ledning, 
påverkansarbete, 
medlemsrelationer 

1 
610 000    

Seminarier, nyhetsbrev, 
webbplats

1 
500 000    

Standarder och verktyg
1 

275 000    

Utvecklingsprojekt 220 000    
Intressentgrupper och 
sakfrågor 880 000    
SUMMA kostnader 5 

485 000    
RESULTAT 15 000

Intäkter kr
Medlems- och serviceintäkter 5 400 000
Övriga intäkter 100 000
SUMMA intäkter 5 500 000

Punkt 10



Budget koncern – Förening och servicebolag- fortsättning
Punkt 10



Fördelning mellan kostnadsområden i kronor

Intressentgrupper och sakfrågor

Ledning, påverkansarbete,
medlemsrelationer

Seminarier, nyhetsbrev, webbplats

Standarder och verktyg

Utvecklingsprojekt

Punkt 10



Föredragningslista

1. Val av ordförande och protokollförare vid 
stämman 

2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justerare att jämte ordförande 

justera protokollet 
4. Val av rösträknare 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning 
6. Förvaltningsberättelsen med balans- och 

resultaträkningarna 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om disposition av tillgängliga medel 
10. Information om verksamhetsplan och 

budget för innevarande verksamhetsår 

11. Fastställande av avgifter för kommande 
verksamhetsår 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13. Val av styrelsens ordförande 
14. Val av övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Fråga om ersättning till styrelsen och 

revisorerna 
17. Val av valberedning 
18. Framställning från styrelsen eller enskild 

medlem 
19. Övriga frågor: Utse person att representera 

aktieägaren vid bolagsstämman 
20. Mötets avslutande



Valberedningens förslag

Punkt 12-15



Föredragningslista

1. Val av ordförande och protokollförare vid 
stämman 

2. Justering av röstlängd 
3. Val av två justerare att jämte ordförande 

justera protokollet 
4. Val av rösträknare 
5. Fråga om stämman utlysts i behörig 

ordning 
6. Förvaltningsberättelsen med balans- och 

resultaträkningarna 
7. Revisorernas berättelse 
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
9. Fråga om disposition av tillgängliga medel 
10. Information om verksamhetsplan och 

budget för innevarande verksamhetsår 

11. Fastställande av avgifter för kommande 
verksamhetsår 

12. Fastställande av antalet styrelseledamöter 
13. Val av styrelsens ordförande 
14. Val av övriga styrelseledamöter 
15. Val av revisorer och revisorssuppleanter 
16. Fråga om ersättning till styrelsen och 

revisorerna 
17. Val av valberedning 
18. Framställning från styrelsen eller enskild 

medlem 
19. Övriga frågor: Utse person att representera 

aktieägaren vid bolagsstämman 
20. Mötets avslutande



Tack för fina insatser!
Mats Broman, SWG - Ronny Andersson, Cementa

Punkt 20



Kommande frukostwebbinarier

27/5 BIM frukost: 
Avtalsjuridik och digitala modeller 

- Vi talar om vilka förändringar som 
behöver göras för att använda 
modellinformation genom hela livscykeln



Årets upplaga av konferensen 
Arbeta smart inom planering och byggande 2021

Vi har bokat lokal och vi ska åter ses!

• Sätt kryss i din kalender 20/9  
Öppningskonferens 

• BIM Alliance och Geoforum i 
samverkan

• Läs mera här: 



Vad mer är på gång inom BIM Alliance?
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