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1. Vår vision och våra mål    

                
Bild 1: Samband mellan behov, utmaningar och effekter i samhället kontra BIM Alliances roll och 

bidrag till effekterna i samhället genom aktiviteter 

 

BIM Alliance ideell förening 

BIM Alliance är en ideell förening med ändamål att främja ett digitalt obrutet 

informationsflöde genom alla processer inom samhällsbyggnadssektorn. Detta ska ske genom 

att verka för implementering, forskning och utveckling av digitala processer för information 

och öppna standarder hos sektorns alla aktörer, samt för kompetens inom området.  

(ur våra stadgar) 

 

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. 

 

Föreningens mission är: 

BIM Alliance uppgift är att stödja och driva branschens digitala transformation för att främja 

en positiv och hållbar utveckling.  
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Verksamhetsidé och erbjudande till medlemmarna 

BIM Alliance uppgift är att stödja och driva branschens digitala transformation för att främja 

en positiv och hållbar utveckling. Vi gör detta genom att: 

• ge medlemmarna inflytande genom att vara en arena för diskussion, formulering och 

förmedling av samhällsbyggnadssektorns åsikter när det gäller sektorns digitala 

transformation 

• bidra till kompetensutveckling för sektorn 

• främja erfarenhetsutveckling i sektorn och ge inspiration 

• medverka till utveckling av ny kunskap i sektorn och stöd till våra medlemmars 

arbete 

• leda och driva arbetet mot att ena branschen kring standarder i samverkan med 

andra  

• verka för att öka digitaliseringen och BIM-användningen i sektorn 

• verka nationellt och internationellt 

 

Vi erbjuder medlemmarna: 

• väldigt många aktiviteter inom organisationen som är gratis för medlemmarna. Vi 

möts i webbinarieform och det möjliggör deltagande runtom från hela landet 

 

• tillgång till ett unikt nätverk och kan vara med och påverka och utveckla 

digitaliseringen av samhällsbyggandet tillsammans med likasinnade i hela sektorn  

 

• att vara engagerade i en eller flera intressentgrupper för påverkan och gemensam 

utveckling 

 

• ett nyhetsbrev med aktuella händelser och rön en gång i månaden. Vi är ert öra mot 

vad som händer nationellt och internationellt 

 

• rabatterade deltagaravgifter på våra seminarier och konferenser. Vi arrangerar också 

gärna event tillsammans med våra medlemmar. 

 

Effekter som vi vill uppnå på samhällsnivå 

Effekter: 

• Minskat klimat- och miljöpåverkan från sektorn 

• Effektivisering och ökad kvalitet i samhällsbyggandets processer 

• Förnyad affärslogik 

 

https://www.bimalliance.se/naetverk-och-moeten/kalendarium/
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2. Våra strategiska 

verksamhetsområden 
Utifrån en analys av vårt nuläge och målbilden och de effektmål som finns för sektorn; att 

minska klimatavtryck, öka effektiviteten och förändra affärsmodellen så har BIM Alliance valt 

följande strategiska verksamhetsområden: 

 

 

Bild 2: BIM Alliance strategiska verksamhetsområden 

 

BIM Alliance ska verka för att bistå sektorns effektmål. Det gör vi genom att prioritera insatser 

inom våra strategiska verksamhetsområden 

1. främja motivation att implementera BIM för ökad hållbarhet och effektivisering 

genom ett förbättrat informationsflöde 

2. bidra till forskning och kunskapsutveckling och förnyelse 

3. bistå sektorn med strukturer och vara vägvisare för standardisering  

 

Dessa prioriteringar ligger i linje med det statliga innovationsprogrammet ”Smart Built 

Environment” och dess prioriteringar och effektlogik.  
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3. Vårt sammanhang och vår spelplan 

för att nå våra mål                               
BIM Alliance är en sektorsdriven ideell förening som arbetar för en bättre samhällsbyggnad 

med hjälp av BIM – digital strukturerad informationshantering. Genom BIM kan obrutna 

informationsflöden skapas i samhällsbyggandets processer och samhällsbyggnadssektorn 

effektiviseras betydligt.  

Genom att planera, bygga och förvalta med strukturerad digital information kan vi bygga mer 

effektivt och rätt från början med minskad klimatbelastning och materialförbrukning som 

följd.  

BIM möjliggör ett innovativt tänk, där vi på ett betydligt enklare sätt t ex kan ta fram 

klimatdeklarationer och energiberäkningar. Digital informationshantering är en nödvändighet 

för att mer effektivt kunna uppnå målen för hållbar utveckling enligt Agenda 2030.   

 

Några viktiga mål för samhällsbyggnadssektorn att bidra till är:  

Mål 9  hållbar industri, innovationer och infra-struktur  

Mål 11 hållbara städer och samhällen,   

Mål 12  hållbar konsumtion och produktion   

Mål 13  bekämpa klimatförändringarna  

 

 

 

Bild 3: FN´s globala mål för hållbar utveckling 

 

 

 

 

 



 

7 

Vårt sammanhang - organisationer som vi samverkar med 

 

 

Bild 4: Vårt sammanhang - organisationer som vi samverkar med 

 

BIM Alliance roll 

BIM Alliance roll kräver en flexibilitet över tid i prioritering inom sakområdet. Dessa ska väljas 

utifrån sektorns behov, potentialer och utmaningar samt med fokus på utveckling, forskning 

och innovationsmöjligheter. BIM Alliance behöver därmed skifta över tid i valda sakområden 

och hur arbetet bör drivas för att främja utveckling på bästa sätt. 

All verksamhet som BIM Alliance bedriver syftar gentemot visionen. Visionen är långsiktig. 

För att se att samhällsbyggnadssektorns behov, potentialer och utmaningar arbetas med i 

visionens riktning behöver effekter kunna följas upp. 
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Våra medlemmar 
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4. Vår organisation och vår bemanning 
 

 

Bild 5: BIM Alliance organisation  

 

Styrning och ledning 

Årsstämma och styrelse 

Föreningen BIM Alliance högsta beslutande organ är årsstämman. Alla BIM Alliance 

medlemmar kallas till årsstämma en gång varje år för att diskutera och bestämma det som är 

viktigt. Årsstämman brukar godkänna föregående års bokslut och budgeten för kommande år 

samt utse föreningens styrelse och ordförande. Styrelsen nomineras av en valberedning. 

Styrelsen utser en verkställande direktör som leder föreningens arbete, vilket utförs av 

servicebolaget BIM Alliance Sweden Service AB. 

VD 

Vd ansvarar för styrning och ledning och företrädarskap och medlemsrelationer. 

Operativ ledningsgrupp 

För samordning av verksamheten finns en operativ ledningsgrupp. 

 

Kommunikation o mötesstöd, ekonomi och IT  

Kansli 

BIM Alliance kansli jobbar med samordning och kommunikation samt för administrativa 

tjänster för medlemsadministration, bokföring, fakturering och ekonomisk redovisning. 

 

https://sv.wikipedia.org/wiki/Bokslut
https://sv.wikipedia.org/wiki/Budget
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Nätverk och kunskapsutveckling 

 

BIM Alliance intressentgrupper 

BIM Alliances intressentgrupper fungerar som forum för utbyte av BIM-erfarenheter mellan 

branschens aktörer samt en plats att förankra branschinitiativ inom BIM Alliance 

verksamhetsområde. Grupperna är till för medlemmar i BIM Alliance. Det finns sju 

intressentgrupper som samlas runt olika tema och verksamhetsområden, mer info finns på 

hemsidan. Intressentgrupperna har mål och verksamhetsplan för sin verksamhet.  

Varje Intressentgrupp leds av en ordförande från ett medlemsföretag/organisation. 

Anläggning – Anna Forslund 

Bygg och installation- Daniel Sandhav 

Fastighetsförvaltning –Lars Lidén + biträdande 

Energioptimering – grupp - Pouriya Parsanezhad 

Produkt och miljödata – Robert af Wetterstedt 

Mjukvara - Matthew Raoufi 

Projektledning – Marcus Bengtsson 

 

BIM Akademin 

BIM Akademin är en grupp inom BIM Alliance som samlar högskolor, universitet och 

utbildningsföretag kring utbildningsfrågor inom BIM. BIM Akademin leds av en ordförande 

från ett av lärosätena. 

BIM Akademin – Nina Andersson + biträdande 

 

Programledning 

Programledningen består av personer från medlemmarna med operativt ansvar att leda 

intressentgrupper, Teknisk råd eller annat operativt ansvar inom BIM Alliance.  

Intressentgrupperna tar fram en årlig verksamhetsplan som förankras i programledning för att 

möjliggöra koordination och samarbete. 

 

Standardisering och vägledning till best practice 

Vägledning till standarder och best practice och Portal med riktlinjer för kravställning 

av digital information 

Syftet med Nationella Riktlinjer för livscykelinformation för byggd 

miljö (Riktlinjerna) är att förenkla, effektivisera och harmonisera 

kravställningen och hanteringen av digital information för byggd 

miljö. Utveckling av standarder, handböcker, verktyg och 
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digitalisering pågår ständigt. Riktlinjerna syftar till att utgöra ett stöd i att tillämpa relevanta 

och aktuella delar av standarder och handböcker, kombinerat med best practice från 

branschen. Riktlinjerna innehåller många praktiska råd, verktyg och exempel som syftar till att 

guida och förenkla för dess användare. 

 

Verksamheten och dess organisation och mål beskrivs i en separat verksamhetsplan som 

beslutas av styrelsens arbetsutskott. 

Verksamhetsledare är Ann-Kristin Belkert. 

 

Tekniskt råd med ansvar för standardisering 

BIM Alliance har ett Tekniskt råd som har en roll att vara 

vägvisare för standardisering och vägleda och bistå sektorn med 

strukturer. Tekniskt råd samordnar och sprider kunskap om 

utvecklings- och standardiseringsinsatser som görs i branschen, 

för att det ska bli begripligare och enklare att tillämpa öppen BIM 

i planering, bygg och förvaltning.  

Tekniskt råd samverkar med BIM Alliance intressentgrupper och 

stöttar dem med kompetens inom standardiseringsområdet. 

Tekniskt råd med sitt operativa arbetsutskott bidrar till BIM-

standardiseringen internationellt och ansvarar för genomförande 

av BIM Alliance åtagande inom buildingSMART. 

Tekniskt råd samlar några av Sveriges främsta experter på standardisering av 

samhällsbyggnadssektorns digitala datahantering. Rådet är därmed också ett viktigt forum i 

Sverige för experter inom området.  

Verksamheten och dess organisation och mål beskrivs i en separat verksamhetsplan som 

godkänns av vd. 

Verksamhetsledare är Kurt Löwnertz med Mikael Malmkvist som biträdande. 

 

Våra arbetssätt 

Vårt arbetssätt präglas av att vi bjuder in medlemmar brett i medskapande processer – det 

möjliggörs genom att vi jobbar via digitala plattformar för möten och informationsutbyten.  
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5. Verksamhetsplan med våra aktiviteter 
 

  

Bild 6: BIM Alliance processer 

 

Effekter som ska uppnås   

• Minskad klimat- och miljöpåverkan från sektorn 

• Effektivisering och ökad kvalitet 

• Förnyad affärslogik 

 

 

Våra teman 2022 

• AI och BIM 

• Digitala tvillingar och BIM 

• Klimat och miljöredovisning och BIM 
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Event och möten 2022 

För att nå ut till medlemmarna i hela landet så är huvudprincipen att webbsända våra möten.  

 

BIM-frukostar  

1 h med en brant lärkurva. Två presentatörer; en presentatör som ger en övergripande ingång 

till dagens frågeställning och en presentatör som presenterar case och erfarenhet. VD för BIM 

Alliance ger aktuell info från föreningen. 

AI Arenan med AI-luncher 

AI-luncher är återkommande 1 h webbinarium som på ett engagerande sätt bidrar till att sänka 

trösklarna och öka nyfikenheten på AI i samhällsbyggnadssektorn. Man lär sig ngt nytt och får 

ta del av erfarenheter från aktörer i sektorn. Öppet för alla. Görs i samverkan med Geoforum 

och FPX med stöd från Smart Built Environment. 

Utblickskonferens och årsmöte (10 maj)  

Årsmöte för medlemmarna med konferens med inspiration internationell utblick. Årets viktiga 

fysiska medelemsevent med efterföljande mingel. Sändning för distansdeltagare. 

Arbeta Smart konferensen (oktober)  

Konferens med inspiration och praktikfall i framkant som panelsamtal och chans att utbyta 

erfarenheter med andra deltagare. Görs i samarbete med Geoforum.  

Stort intressentgruppsmöte 2021 (november)  

Inspiration till medlemmarna samt ett viktigt tillfälle för intressentgrupperna att mötas över 

gränserna och ge BIM Alliance inspel till verksamhetsinriktningen. 

 

Datum  Tema Innehållsansvarig 

jan AI-lansering 

För kännedom 

Projektledare 

 

2/2 BIM-Frukost:  

Nya affärsmodeller 

 

Operativ ledningsgrupp 
programråd  

feb AI-lunch 

AI-arenan 

Projektledare 

 

3/2 BIM-Frukost:  
Omvärldskoll 

Operativ ledningsgrupp 
programråd 

mars AI-lunch Projektledare 

 

Mars/april VD-samtal om digitalisering 

De digitala teknikerna finns – men hur skapar vi 
värde och effektiva samarbeten med dem? 

vd 

6/4 
 

BIM-Frukost:  
Värdet av data och informationssäkerhet 

Operativ ledningsgrupp 
programråd 

10/5 Stora BIM-dagen och årsstämma  Operativ ledningsgrupp 
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 Halvdag  

Fysiskt event 

programråd 

maj AI-lunch Projektledare 

 

1/6 

 

BIM-frukost: BIM och juridiken 

 

Operativ ledningsgrupp 
programråd 

1/6 

 

BIM-frukost: BIM och projektkvalitet 

 

Operativ ledningsgrupp 
programråd 

7/9 
 

BIM-Frukost:  

 

Operativ ledningsgrupp 
programråd 

Q3-Q4 AI Arena Samhällsbyggnad 

Aktiviteter enligt separat projektplan 

Projektledare 

 

4/10 Konferens Arbeta smart inom planering och 
byggande 

Programråd 

5/10 
 

BIM-Frukost Operativ ledningsgrupp 
programråd 

2/11 

 

BIM-Frukost Operativ ledningsgrupp 
programråd 

nov Stort intressentgruppsmöte 2022 

 

 

7/12 

 

BIM-Frukost 

 

Operativ ledningsgrupp 
programråd 

 

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 
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Intressentgruppsmöten 2022 

(3-4 möten per år) 

Datum  

 

Intressentgrupp Ansvarig 
ledare 

Prioriterad verksamhetsområde 

 Anläggning 

 

 

Anna Forslund Lyfta fram goda exempel 

Ledningens roll i förändringsarbetet 

Identifiera utmaningar för digitalisering i 
anläggningssektorn 

9/3 
24/5 
27/9 

22/11 

Bygg och 
installation 

 

 

Daniel Sandhav • Bidra till ökad kunskap om  

• GIS med BIM och design i våra 
projekt 

• Nationella riktlinjer och 
adaptionen av dem 

• Internetsäkerhet och 
cloudlösningar på marknaden 

• Adaptionen av modeller för 
praktiskt lärande med digitala 
verktyg (ex. BIM, VR, AR) 

9/3 

8/6 
20/9 
7/12 

Fastighetsförvalt
ning 

 

 

Lars Lidén och 
biträdande 

Bidra till: 

• ökad mognadsgrad samt 

• ökad kunskap om olika metoder 
för att arbeta med 
tillgångsinformation och BIM i 

förvaltningsprocessen.  

19/4 
4/10 

Arbetsgrupp 
Energioptimerin
g 

Pouriya 
Parsanezhad 

 

8/2 

 

Mjukvara Matthew Raoufi  

15/2 

3/5 

Produkter och 
material 

 

 

Robert af 
Wetterstedt 

Bidra till att  

-öka branschen kunskap om 
klimatdeklarationer och BIM  

-öka kunskapen om smarta arbetssätt att 
hämta miljödata från modeller 

 Projektledning 

 

 

 

Marcus 
Bengtsson 

Vara en mötesplats där  

-Byggherrar, projektledare, entreprenörer 
och projektörer kan presentera och 
diskutera implementering av digitala 
verktyg och arbetsprocesser. 

-Medlemmarna utvecklar förståelse för 
olika aktörers informationskrav och hur 
dessa omsätts i praktiska 
informationslösningar. 

- Medlemmarna presenterar pågående 
digitaliseringsarbete i projekt. 
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 BIM Akademin 

 

 

Nina Andersson 
och biträdande 

Bidra till 

-undervisningsmoment i framkant. 

-Kravspecifikationer och BIM-manualer i 
undervisningen 

 

 

Organisationsrelaterade resultat som vi ska uppnå (interna processer) 

• Samarbeten mellan intressentgrupperna 

• Intressentgrupper utvecklar samarbeten med fackpress och närliggande 

organisationer 

• Alla intressentgrupper bidrar till att inspirera och utöva inflytande för att öka 

förmågan att använda data för att bidra till hållbarhet och ökad effektivitet. 

• Fortsätta att integrera standardiseringsperspektivet i goda exempel 

 

 

 

Medlemsaktiviteter med vägledning till implementeringsstöd 

och standarder 2022 

 

Visningstillfällen av portalen med riktlinjer 

(Nationella riktlinjer för livscykelinformation för byggd miljö) 

Potentiellt nya användare till Riktlinjerna kommer att hänvisas till regelbundna 

visningstillfällen. Under 2022 planeras fyra visningstillfällen. Visning av Riktlinjerna kommer 

även att spelas in digitalt, som kan spridas via BIM Alliance hemsida och en youtubekanal. Vid 

visningstillfällen medverkar personal från Verksamhetsgruppen, som kan visa Riktlinjerna och 

svara på frågor till potentiellt nya användare.  

Utbildningstillfällen för certifierade implementeringsledare 

Utbildning av implementeringsledare som vi på BIM Alliance kan hänvisa användarna till. 

Användarträffar  

Webbmöten med interaktiva delar för möjlighet till diskussioner om förslag till fortsatt 

utveckling av den digitala plattformen och riktlinjerna. 

Internationella goda exempel 

Webbianrium med internationella goda exempel. 

buildingSMART– tips och trix 

Lär dig mer om att arbeta med öppna format och IFC. 
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Datum  Tema Innehållsansvarig 

 Implementeringsstöd - vägledning  

 Visningstillfällen av portalen med Nationella 
riktlinjer för livscykelinformation av byggd miljö  

Verksamhetsgruppen för 
riktlinjerna 

 Utbildningstillfällen för certifierade 
implemeteringsledare 

Verksamhetsgruppen för 
riktlinjerna 

Vår och 
höst 

Användarträffar  Verksamhetsgruppen för 
riktlinjerna 

 Ramstandarder och tillämpningsstandarder - 
vägledning 

 

Q2  Internationella goda exempel 

buildingSMART Awards 

Tekniskt råd 

Q3 buildingSMART– tips och trix 

bSDD/MinNd  

Tekniskt råd 

Q2 buildingSMART – tips och trix 

IFC 4.3 med exempel (anläggningsgruppen) 

Tekniskt råd 

Q3 buildingSMART – tips och trix 

Tillämpad IFC (teaser, use cases) 

Tekniskt råd 

 

Organisationsrelaterade resultat (Interna processer) 

• Samarbeten med intressentgrupperna 

• Fortsätta att integrera standardiseringsperspektivet i goda exempel 
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Resultatuppföljning 

Uppföljning 

Vi ska följa upp 

• Medlemmarnas nöjdhet med hur vi levererar inom våra strategiska 

verksamhetsområden. 

• Våra leveranser utifrån planerad verksamhet enligt verksamhetsplan. 

 

Bildtext: Exempel på hur vi kan följa upp medlemmarnas nöjdhet. 

Medlemmar 

Vi ska fortsätta att jobba aktivt med informationsspridning och nätverkande genom 

seminarier, intressentgrupper och kommunikationsmaterial. Dessa insatser är viktiga för att 

BIM Alliance löpande ska säkra att vi är förankrade hos våra medlemmar. 

Mål 2020–2022: 

• Våra medlemmar uppfattar att vi har en tydlig vision som vi jobbar fokuserat för att nå 

• En tätare relation med våra huvudkontaktpersoner hos medlemmarna.  

• Vi når nå ut bredare inom våra respektive medlemsorganisationer - flera ska ta del av 

vår verksamhet. 

• Vi har en god medlemstillströmning och ser att vi kan växa. 



 

19 

Kommunikationsstrategi  

Kommunikationsstrategi och kommunikationsplan för BIM Alliance finns i separata 

dokument. Här finns kommunikationsmål och målgrupper och kanaler beskrivna. 

BIM Alliance vill främja förståelsen av BIM och digitaliseringens betydelse för hela 

samhällsbyggnadssektorn. Vi vill stävja silotänket. Vi kommunicerar till en bred målgrupp – 

och vi anpassar vår kommunikation efter mognad i förståelsen av vad BIM är och hur 

digitaliseringen påverkar. Våra intressenter finns i alla segment – från nyfikna- vill veta mera 

till erfarna och spjutspets. Våra intressenter har olika roller i sektorn – här finns 

strategisk/ledningsroller, generalistroller och expertroller. 

6. Ekonomi  
Budget för 2022 

BIM Alliance är finansierat av medlemsintäkter samt intäkter för ett antal tjänster som vi 

tillhandahåller. Intäkterna används för att erbjuda medlemmarna nätverk för 

kunskapsutveckling samt event/ möten och standardisering och vägledning till standarder. 

BIM Alliance vd och kansli jobbar med att koordinera och synliggöra föreningens arbete. 

 

 

 

Kommentar till Portal med Nationella Riktlinjer 

Förändringar i verksamheten jämfört med föregående år är att BIM Alliance tillhandahåller 

portalen med Nationella Riktlinjer för kravställning livscykelinformation. Det innebär både 

ökade utgifter och intäkter. Utgifter avser både kansli samt kostnad för konsultinsatser. 

Utgiftsökningen är i nivå med budgeterade intäkter för verksamhetsområdet. Det finns flera 

scenarier för utvecklingen med portalen med riktlinjerna, denna budget bygger på det scenario 

med lägst tillväxt.   
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Bildtext: Intäkter till föreningen är markerade med blått. Utgifter är markerade med svart. 

 

Stockholm 2021-12-07 

Styrelsen för BIM Alliance Sverige 

  

Konto Projekt Budget 2022

6490 - Övriga förvaltningskostnader 101 - VD Tjänst 1 800 000

6420 - Revisionsarvoden 102 - Adm, ekonomi och webb - Fast 60 000

6490 - Övriga förvaltningskostnader 102 - Adm, ekonomi och webb - Fast900 000

6490 - Övriga förvaltningskostnader 103 - Adm, ekonomi och webb - Löpande1 032 000

5800 - Resekostnader (gruppkonto) 104 - Omkostnader kansli 20 000

5990 - Övriga kostnader kommunikation 104 - Omkostnader kansli

6072 - Representation - ej avdragsgill 104 - Omkostnader kansli 20 000

6540 - IT-tjänster 201 - Driftkostnader webb, Apsis, Lime mm

6541 - Hemsida 201 - Driftkostnader webb, Apsis, Lime mm50 000

6550 - Köpt konsulttjänst 201 - Driftkostnader webb, Apsis, Lime mm50 000

6150 - Trycksaker/litteratur 202 - Externa tjänster och produkter 0

6540 - IT-tjänster 202 - Externa tjänster och produkter 3 000

6541 - Hemsida 202 - Externa tjänster och produkter

6550 - Köpt konsulttjänst 202 - Externa tjänster och produkter

6550 - Köpt konsulttjänst 301 - Programledning generellt 400 000

6550 - Köpt konsulttjänst 401 - Intressentgrupper generellt 480 000

3051 - Licensavgifter, moms 25% 501 - Förvaltning och support fi2 -75 000

3053 - Försäljning varor, moms 6% 501 - Förvaltning och support fi2

6550 - Köpt konsulttjänst 501 - Förvaltning och support fi2 75 000

6490 - Övriga förvaltningskostnader 503 - Buildning Smart Sweden 0

6982 - Föreningsavgifter - ej avdragsgilla 503 - Buildning Smart Sweden 170 000

8330 - Valutakursdifferenser på kortfristiga fordringar och placeringar 503 - Buildning Smart Sweden

6550 - Köpt konsulttjänst 5031 - Tekniskt råd 400 000

6550 - Köpt konsulttjänst 60 - Utvecklingsprojekt 100 000

6541 - Hemsida 614 - Nationella riktlinjer

6550 - Köpt konsulttjänst 614 - Nationella riktlinjer 1 850 000

3051 - Licensavgifter, moms 25% 614 - Nationella riktlinjer -2 200 000

3990 - Övriga intäkter 618 - AI Arena -390 000

6550 - Köpt konsulttjänst 618 - AI Arena 100 000

5950 - Egna konferenser/seminarier 701 - Frukostsemiarium 50 000

5950 - Egna konferenser/seminarier 703 - Utblick och Arbeta Smart 50 000

3041 - Serviceavgifter 801 - Serviceintäkter -4 800 000

3054 - Medlemsavgifter, momsfritt 802 - Medlemsavgifter -160 000

-15 000
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Bilaga  

 

 

 

Bild 3: En bild över den väv av aktörer som alla är en del av en branschförflyttning där nya 

implementerade arbetssätt möter behov. BIM Alliance främjar motivationen att använda BIM, 

bistår sektorn med strukturer och är en vägvisare till branschgemensamma arbetssätt. BIM 

Alliance bidrar till forskning och kunskapsutveckling. BIM Alliance eftersträvar att brett 

engagera sektorns aktörer. 

 


