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Syfte och vision

• Ideell förening med drygt 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”



Strategi

Kunskap Strukturer Spridning

•Forskning och 
utveckling

•Utbildning

•Standarder

•Processer, organisation

•Juridik och upphandling

•Omvärldsbevakning

•Informationsspridning 
och nätverk



Verksamhet

• 5 + 1 intressentgrupper

– Anläggning, Förvaltning, 
Projektledning, Bygg o installation, 
Material, Miljö och Energi
> 100 personer, över 20 möten / år

– 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

• 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



Granskningsstandard 3D
Granskningsprocess

ISO 16739:2013
(IFC)ftSS 32209

(Handlingar och 

granskningssteg)

Statusmarkering för 

granskningskommentarer



Resultat

1. Två Begreppsdefinitioner

– Livscykelsteg för ärenden (BEAst)

– Livscykelsteg för modeller (ftSS 32209)

2. Två dataformat

– IFC - Objektgeometri och information

– BCF - Objektorienterad ärendehantering

3. En granskningsprocess (baserad på BEAst)



Livscykelsteg för ärenden

Ny

Kommentar

Ska

Åtgärdas

Avvisad

Har

Åtgärdats

Ny

Granskning

Godkänd

Status Beskrivning Kulör 

Ny kommentar Ny kommentar har skapats av granskare. Rosa 
RGB 255.102.153 

Avvisad Avvisad av ansvarig projekteringsledare, ska ej 
åtgärdas. 

Mörkgrå 
RGB 127.127.127 

Ska åtgärdas Ska åtgärdas av ansvarig konsult. Röd 
RGB 255.255.255 

Har åtgärdats Har åtgärdats av ansvarig konsult. Gul 
RGB 255.255.0 

Ny granskning Krav på ny granskningsgenomgång. Orange 
RGB 255.192.0 

Godkänd Godkänd av ansvarig projekteringsledare Grön 
RGB 0.176.80 

 



Livscykelsteg för modeller
Kod Benämning Förklaring 

FI För information Dokumentet specificerar inte det som ska 
kalkyleras, offereras eller byggas men innehåller 

”sidoinformation” av intresse. a 

PR Preliminär Dokumentet är under färdigställande och inte klart 
för granskning, men kan distribueras till annan part 

för kännedom. a 

R- För granskning Dokumentet är överlämnat av författaren för 

granskning av sakinnehållet. b 

G1 Godkänd Dokumentets innehåll är godkänt.c, d 

a Observera skillnaden mellan för information och preliminär. 

b Granskning kan göras både internt och externt, till exempel av 

beställare. 

c Observera att godkännande alltid görs av ansvarig part (ägare). 
Eventuellt externt godkännande eller fastställande – av beställare, myndighet eller 

annan – redovisas separat, till exempel i en anpassad namnruta. 

d Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till 

leverans eller som separat metadata. 

 

Kod Benämning Förklaring 

UA Under arbete Dokumentet är under arbete och inte klart för 

distribution till annan part. 

K- För kommentarer Dokumentet är överlämnat för informella 

kommentarer. 

K1 Kommenterat Dokumentet är kommenterat. a 

R1 Granskat Dokumentet är granskat utan kommentarer. 

R2 Granskat med 

kommentarer 
Dokumentet är granskat med kommentarer. a 

R3 Oberoende granskat Dokumentet är granskat av oberoende part.utan 

kommentarer  

R4 Oberoende granskat 

med kommentar 

Dokumentet är granskat av oberoende part. med 

kommentarer a  

G- För godkännande Dokumentet är överlämnat för godkännande. 

G2 Godkänd med 

kommentarer 
Dokumentet är godkänt med kommentarer. a 

G3 Ej godkänd Dokumentet är ej godkänt. 

GB Beräkning/ 

konstruktion 

Dokumentet är godkänt för användning i 

beräkning/konstruktion. 

GK Kalkyl Dokumentet är godkänt för användning i kalkyl. 

GF Förfrågningsunderlag Dokumentet är godkänt för användning i 

förfrågningsunderlag. 

GT Kontrakt Dokumentet är godkänt för användning i 

kontrakt. 

F- För fastställelse Dokumentet är överlämnat för fastställelse. b, c 

FX Fastställd Dokumentet är fastställt för angivet syfte. b, c 

EG Ej giltigt Dokumentet har upphört att vara giltigt. 

ER Ersatt Dokumentet är ersatt. d 

a Kommentarerna anges i särskilt metadata, direkt eller som 

referens till annat dokument. 

b Fastställande bör reserveras för beslut av myndighet, till exempel 

fastställande av juridiskt plandokument. 

c Ändamålet med användningen ska anges med hänvisning till 

leverans eller som separat metadata. 

d Det ersättande dokumentet anges som separat metadata. 

 

ftSS 32209
(Handlingar och 

granskningssteg)

UA

Under Arbete

R-

För Granskning

R1

Granskad

R2

Granskad med 

kommentarer

G-

För Godkännande

Ny Granskning

G1

Godkänd

Ärende-

status?

Har Åtgärdats

Avvisad



IFC

• Neutralt

• Öppet

• Brett stöd

• Information på 

objekt

• Neutralt

• Öppet

• Brett stöds bland 

programvaror

• Underlättar 

kravställning av 

informationsnivå

PropertySet

med Attribut



BCF

Neutralt

Öppet

Brett stöds bland 
programvaror

Stödjer 
ärendehantering

Bild

Ansvarig

Tidpunkt

Status

Kommunikation

• Neutralt

• Öppet

• Brett stöd

• Stödjer 
ärendehantering



BCF - Attribut

Attribut Beskrivning

GUID Globalt unik identifierare för ärendet. (Obligatoriskt)

TopicType Ärendetyp enligt gällande värdelista.

TopicStatus Ärendestatus enligt gällande värdelista.

ReferenceLink Referens till information som kan länkas till ämnet.

Title Ämnets titel. (Obligatoriskt)

Priority Ämnets prioritet enligt gällande värdelista.

Index Ordningsnummer för att sortera ämnen.

Labels Etiketter för att gruppera ämnen enligt gällande värdelista.

CreationDate Datum när ämnet skapades. (Obligatoriskt)

CreationAuthor Identifikation på den användare som skapat ämnet. (Obligatoriskt)

ModifiedDate Datum för när ämnet senast ändrades.

ModifiedAuthor Identifikation på den användare som senast ändrat ämnet.

DueDate Datum när ämnets ärende måste vara löst.

AssignedTo Identifikation på den användare som tilldelats ämnet enligt gällande värdelista.

Description Beskrivning av ämnets innehåll.

Stage Skede som ämnet tillhör enligt gällande värdelista.

Metadata Beskrivning

Date Datum när kommentaren skapade. (Obligatoriskt)

Author Identifikation på den användare som skapat kommentaren. 

(Obligatoriskt)

Comment Kommentarstext. (Obligatoriskt)

Viewpoint Referens till vypunktens GUID.

ModifiedDate Datum för när kommentaren senast ändrades.

ModifiedAuthor Identifikation på den användare som senast ändrat ämnet.

ÄRENDE: KOMMENTAR:



BCF - Kommunikation



Exempel på systemstöd

Tillämpningsanvisningar 

för specifika systemstöd



Smart Built Environment

• Begrepp och klassifikation – Coclass
(ca 16 Mkr)*

• Nationella riktlinjer för BIM och Geodata
(ca 5,5 MKr)*

• Digital planprocess, 2 projekt 
(ca 10 MKr)*

• Produkt- miljödata –
information till produktion och 
förvaltning, 2 projekt (ca 10 Mkr)*

• Livscykelperspektiv – 3 projekt kring LCC 
och LCA, bla formatet SBEsbxml, 14 
piloter. 

• Den uppkopplade byggplatsen
(ca 40 MKr)*





Kommunikation

• Webbplats

• Nyhetsbrev 11 gånger/år

• Infoblad

• Artiklar i fackpress

• 16 maj stämma och seminarium


