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Agenda

08.00 Välkomna och lite info

08.10 Dagens tema: Omvärldsbevakning

Detta är fokus i byggsektorns digitalisering
Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad & SBUF

Omvärldsspaning
Ann-Kristin Belkert, Actinate

Diskussion

09:00 Seminariet avslutas



Nästa frukost i Malmöserien 25 februari
Tema: Hygienfaktorer för en fungerande 
digitalisering på våra byggplatser

Bland annat presentation med koppling till 

”Uppkopplad byggplats”

Anmäl Er via https://www.bimalliance.se/ under 

Nätverk och möten

Nästa frukost 10 februari
Tema: Molntjänster och informationssäkerhet 
för bygg- och fastighetssektorn

Hur hanterar man behov kring molntjänster? Vilka dörrar 

kan vi tänka oss stängs framöver och vilka öppnas? Hur 

påverkar det samhällsbyggnadssektorns digitalisering?

Anmäl Er via https://www.bimalliance.se/ under Nätverk 

och möten

https://www.bimalliance.se/
https://www.bimalliance.se/


Vad är mer på gång inom BIM Alliance

https://www.bimalliance.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/
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From Rickard Agerhäll, WSP : “Vi utvecklar applikationer för förvaltning
av anläggningar och byggnader, och har ambitioner om att utveckla
dessa kring BIM och digitalisering. En stor del av de projekt Olle S 
analyserat handlar om standardisering, men (förenklat) - När är vi 
"klara" med standarderna så att vi kan luta oss mot dessa i app-
utveckling? Inom vilka områden har standardiseringen kommit
långt/saknas?”
Pontus: “Att svara på ”När är vi klara” är nästan omöjligt. Däremot

kan man fundera på när är det tillräckligt stabilt. I arbetet med 

Smart Built Environment projektet ”Nationell

Standardiseringsstrategi…” har avsaknad av 

tillämpningsanvisningar och leveransspecifikationer seglat upp som

den absolut viktigaste punkten att fokusera på under nästa

strategiperiod. Så om vi lyckas fokusera på det närmaste 3-

årsperioden så har vi hoppeligen fått lite mer stabilitet i våra

leveranser och kan bygga bättre applikationer.”

Olle: “Håller med Pontus. ”Nationell Standardiseringsstrategi…” ska 

svara på just det. Klara blir vi aldrig, men min uppfattning är att

det inte är den formella standardiseringen vi väntar på, här finns

redan väldigt mycket, utan snarare hur de standarderna ska 

tillämpas på nationell nivå. Jag är övertygad om att mycket går att

bygga in i appar redan idag och det är ett utmärkt sätt att paketera

”tillämpningen”.”

From Per Danielsson: “Vilka finansieringsmöjligheter finns
idag i Sverige för lokala, icke vinstdrivande, hubbar?”
Olle: “Vad gäller statlig finansiering så är deras
möjligheter nog ungefär samma som för företag, 
framförallt Vinnova finansierar den typen av verksamhet, 
men ibland också Formas och Energimyndigheten. Det 
finns säkert också andra regionala och lokala fonder, men 
jag har inte jättebra koll på det.”
Ann-Kristin: Om det är en lokal hubb skulle jag kolla upp 
vilka lokala finansiärer som kan finnas. I vissa kommuner 
kan företag och föreningar söka pengar från kommunen. 
Länsstyrelser ger mindre företag utvecklingscheckar. 
Banker och företag lokalt kan också ge ut bidrag. 

From Mats Svensson, Tyréns till Olle: “Har du sett några
"mått" på hur väl alla FoI-projekt IMPLEMENTERAS? Min 
uppfattning är att det är det svåraste av allt.”
Olle: “Nej jag har inte sett någon som gjort den typen av 
uppföljning, men det vore väldigt intressant. Håller med 
om att det är det svåraste. Det kan också vara väldigt
långa ledtider innan man ser implementering av något
som börjat som forskning. “
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