




BuildingSMART International Awards

• De bästa exemplen från hela världen

• För dig som visat på nyttan med att använda 

öppna standarder

• En chans att lyfta fram bra projekt och bra 

team

• Gör standarder lättare att förstå

• Case som visar hur standarder kan användas 

och konkret hur du kan förbättra med 

öppna data

• Inte knutet till viss programvara



Så här går den internationella processen till

STEG 1

• 17 mars – 23 maj

• Tävlingsbidrag

STEG 2

• 24 maj – 31 juli

• Juryn bedömer 

bidragen

• Finalister väljs

STEG 3

• 25 augusti

• Finalisterna meddelas

• Online presentation

• Slutlig ansökan

STEG 4

• Summit 2021

• Gala ceremoni

• Prisutdelning 



BIM Alliance

• Uppmuntrar fler svenska deltagare

• Erbjuder råd och stöttning till 
tävlingsbidrag

• Promotar alla inlämnade bidrag 
(event, nyhetsbrev, webb med 
mera)

• Uppmuntrar fler svenska deltagare 
i juryn



Totalt åtta kategorier

• Projekt/överlämnande

• Design

• Konstruktion

• Överlämnande

• Drift och förvaltning

• Tillgångsförvaltning

• Drift, underhåll och skötsel

• Forskning och utveckling

• Forskare

• Student

• Teknik

• Tekniska lösningar



Krav på ansökan

• Krav på ansökan

• Sökande måste kunna visa upp 
användningen av en eller flera av 
buildingSMARTs verktyg eller standarder 

• Engelska

• En ansökan = ett projekt

• Ett projekt kan söka fler kategorier (en 
ansökan per kategori)

• Obegränsat antal ansökningar

• OK att söka igen för samma projekt









Kurt 
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Kontakta oss för att veta mer om buildingSMART och International Awards





Pilotprojektet Björnafjorden open live center

Bjørnar Markussen, Aas-Jakobsen, representant för Statens 
Vegvesen, Norge

Effektiv och enkel kvalitetssäkring av data med verktyget 
The Validator

Nina Borgstöm och Victor Cabezas, båda från Tyréns

VM i BIM – Så blir du bäst på användning 
av öppna standarder




