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Syfte och vision

• Ideell förening med 180 medlemsorganisationer från:

– fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, 

byggentreprenörer, installationsföretag, byggmaterialföretag samt 

utvecklare och leverantörer av programvaror.

• Största möjliga branschsamverkan för ökad nytta av BIM 

• Vision:

– ”Vi skapar det obrutna informationsflödet 

i samhällsbyggandets processer”
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Vad är BIM?



Verksamhet

• 6 + 1 intressentgrupper

– Anläggning, Förvaltning, 

Projektledning, Bygg o installation, 

Energi o miljö, Byggmaterial

– BIM Akademin

• Projekt

– 5-6 pågående

projekt

• Seminarier och event

– 10-15 årligen av olika storlek och 

karaktär

• Standardisering

– Nationellt och

internationellt

– Förvaltning 



Utveckling i projekt, exempel

• BSAB 2.0 (CoClass) – begrepp och 
klassifikation

• Utredning om LoD

• FastAPI – gemensamma gränssnitt för 
förvaltningssystem

• BIM och juridik

• buildingSMART international
– IFC, bSDD, IDM, MVD

• Flera stora projekt inom Smart Built
Environment 

Begrepp
Process

Datamodell

Informationsbygget



Några höjdpunkter 2017

• 8-9 maj: Arbeta Smart – stämma och 

konferens, Norra Latin Stockholm

Med bla: Peter Eriksson, Digitaliseringsminister

Johanna Frelin, Tengboms

Jan Helin, SVT

Anna Bellman, moderator

• Frukostseminarier, Drottninggatan 33, mars, 

april, maj, juni – olika teman

• 18 okt: Stort intressentgruppsmöte

• 22-23 Nov: Smarta städer, medarrangör

• 7 Dec: Drönarseminarium



Kommunikation

• Webbplats

• Nyhetsbrev 11 gånger/år

• Infoblad

• Artiklar i fackpress



Vad är Smart Built Environment?

• Ett av 17 strategiska innovationsprogram för svensk 
konkurrenskraft

• Ett 12-årigt strategiskt FoI-program

• 100 + 100 Mkr för en startperiod till och med 2018
myndigheterna + aktörerna

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Bygguniversitet, 
Lantmäteriet, BIM Alliance m.fl. har drivit fram 
programmet

• Bakom satsningen står nära 40 företag och 
organisationer i sektorn



En gemensam strategi för digitalisering för 

hållbart samhällsbyggande



Utlysningar och strategiska projekt

• Programledning

• Utlysningar

– Bred ansats

– Nya konstellationer

– Många förslag

• Strategiska projekt

– Riktade satsningar, strategiskt

– Långsiktigt

– Nytta för många aktörer

– Bygga infrastruktur

100 + 100 Mkr 

t.o.m. 2018

50 % 

samfinansiering



26 startade projekt

•Hinder att överbrygga

•Testpiloter

•Kommunikation och kunskapsuppbyggnad
Livscykelperspektiv

•Testbäddsportalen

•Test i byggprojekt

•3 beviljade testbäddsprojekt

•3 verifieringsprojekt

Innovationslabb

•Generiska mätmetoder

•Kurser och vidareutbildning

•Seniorforskningsprojekt
Forskningsplattform

Standardisering

Organisation och 
Juridik

• Nationella riktlinjer BIM

• Informationshantering i planering, fast.bild o bygglov

• + 2 projekt som startar våren 2017

• 5 projekt från öppen utlysning



Bli part i programmet

• Som part i programmet kan man:

– Påverka programmets strategiska 
inriktning, strategiska projekt och 
utlysningar

– Välja styrelse, medverka i styrelse

• Ingen avgift

• Vill bidra genom att:

– stödja programmets mål, strategier och 
aktiviteter 

– stödja programmet genom eget arbete 
och/eller kontant finansiering 

– uttrycka ambition att nyttja programmets 
resultat och skapa förändring 

Intresseanmälan: info@smartbuilt.se



Kommunikation

• Webben

• Nyhetsbrev, 11 st 2016

• Seminarier

– 11 mars, Info om utlysningen

– 26 okt, stämma och konferens

• Workshops

– 17 mars, WS Standardisering

– 19 juni, WS Innovationslabb

– 7 juni, WS Livscykelperspektiv

– 27 okt, WS Innovationslabb

• Kommunikationsstrategi

Prenumerera på Smart Built Environments 
nyhetsbrev: info@smartbuilt.se


