
BIM-frukost: Klimatkrav och 

digitala informationsmodeller 

Onsdag den 10 mars 2021

yyyy-mm-dd





Program

• Välkommen och aktuellt från BIM Alliance
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance

• Klimatkrav i nyproduktion – ny vägledning 
Sofia Heintz, expert på intresseorganisationen Allmännyttan 

• Så kan man jobba med digital informationshantering för att kunna 
ge trovärdig information om klimatavtryck
Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef/hållbarhetspecialist, 
Skanska

• Aktuella remisser ”Klimatdeklaration för byggnader”

Moderator; Anna Martin, styrelseledamot BIM Alliance/ Akademiska Hus



Prioriterade verksamhetsområden år 2021



Kommande frukostwebbinarier

14/4 BIM-frukost:
Så blir du bäst på användning av öppna 
standarder – VM i BIM

– case från International Awards

27/5 BIM frukost: 
Avtalsjuridik och digitala modeller 

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



Aktuellt från BIM Alliance

15/3-26/3

buildingSMART konferens om öppna standarder

Här finns Keynotes för dig som söker inspiration 
inom teman som

💎hur hållbarhet och BIM hänger ihop

💎samarbete mellan byggsektorns parter via 
openBIM.

Här finns också program för dig som intresserar dig 
för

💎tech-nörderi



Vad mer är på gång inom BIM Alliance?



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: 



Aktuella remisser

Remiss på SIS Bygghandlingar

som övertar rollen för Bygghandlingar 90 är 
utskickad brett i sektorn.

BIM Alliance Tekniska Råd planerar för ett 
remisseminarium. Håll utkik!

Remiss: Förslag till Boverkets föreskrifter om 
klimatdeklaration för byggnader 

Lag, förordning och föreskrifter föreslås träda 
ikraft 1 januari 2022

Sista svarsdag 12 mars



Program

• Välkommen och aktuellt från BIM Alliance
Susanne Nellemann Ek, BIM Alliance

• Klimatkrav i nyproduktion – ny vägledning 
Sofia Heintz, expert på intresseorganisationen Allmännyttan 

• Så kan man jobba med digital informationshantering för att kunna 
ge trovärdig information om klimatavtryck
Jeanette Sveder Lundin, grön utvecklingschef/hållbarhetspecialist, 
Skanska

• Aktuella remisser ”Klimatdeklaration för byggnader”

Moderator; Anna Martin, styrelseledamot BIM Alliance/ Akademiska Hus



Vad mer är på gång inom BIM Alliance?


