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Förord
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built
Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova,
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala
samhällsutmaningar.
Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår bebyggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller.
Programmets mål är att till 2030 uppnå:
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och
renovering
• 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och
renovering
• 33 % minskning av de totala byggkostnaderna
• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv,
plattformar samt nya konstellationer av aktörer
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter,
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi
den kunskap som tas fram i programmet.
Nationella Riktlinjer är ett av projekten som har genomförts i programmet under
perioden 2016-2018. Det har letts av Plan B i person av Rogier Jongeling och har
genomförts i samverkan med Johan Asplund Sweco, Klas Eckerberg Byggtjänst, Kurt
Löwnertz Sweco, Lars Lidén MetaFM, Salih Sen Trafikverket och Sara Beltrami Tyréns.
Projektet Nationella Riktlinjer ingår i fokusområdet standardisering och syftar till att
utveckla branschgemensamma tillämpningsanvisningar för
livscykelinformationshantering av byggnader och anläggningar.
Riktlinjerna är publicerade på www.nationella-riktlinjer.se Fortsatt arbete pågår med
vidareutveckling av Nationella Riktlinjer.
Stockholm, 15 december 2019
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Sammanfattning
Nationella riktlinjer för BIM och geodata (Riktlinjer) utgör en samling av
rekommendationer och exempeldokument kopplat till digitala informationsleveranser
i livscykeln av byggnader och anläggningar.
Utgångspunkter är bland annat olika delar av SS-EN ISO 19650,
klassifikationssystemet CoClass och dataschemat Industry Foundation Classes (IFC).
Riktlinjerna avser i första hand begrepp, processer och metoder relaterade till leverans
och nyttjande av informationsmodeller.
•
•

•
•

I Riktlinjerna ingår en begreppslista med typiska begrepp relaterade till
leveranser av informationsmodeller. Det finns omkring 1000 begrepp på
svenska och 2500 begrepp på engelska
Det ingår även en samling metoder för framställning och tillämpning av
leveranser av informationsmodeller. Metoder för exempelvis definition av
CoClassbaserade egenskaper i en informationsmodell eller filbenämning är
inkluderade.
Typiska processer är beskrivna för projekt-, varuförsörjnings- och
förvaltningsprocesser. Vissa processer återkommer i flera livscykelsteg, såsom
upphandlings-, gransknings- och godkännandeprocesser.
Leveransspecifikationer i form av mallar och exempel är inkluderade för
leveranser av informationsmodeller och dokument.

Riktlinjerna avser hela livscykeln för byggnader och anläggningar, men har tyngdpunkt
i anvisningar för projektgenomförande.
Källinformationen för Riktlinjerna förvaltas med hjälp av Infopack som utvecklades
som del av projektet (www.infopack.io). Infopack är ett öppet ramverk för förvaltning
av information. Information "förpackas" i öppna format och kan sedan distribueras i
olika former efter behov, Riktlinjernas webbplats är en form av distribution. Det går
även att utveckla webbportaler, appar till mobila enheter, integrationer med
gemensamma datamiljöer, m.m., eller traditionella dokument.
All information i Riktlinjerna är tillgänglig genom Gitlab i så-kallade repon. För
Riktlinjerna används gruppen SWE-NRB på Gitlab. Gruppen är öppen för alla.
Förvaltningen som syftar till att vidareutveckla och förbättra Riktlinjerna kontrolleras
av en förvaltningsgrupp som bland annat tillser att förbättringsförslag bearbetas enligt
Riktlinjernas publikationsprocess. Förvaltningsgruppens process och sammanställning
framgår på Gitlab.
Riktlinjerna är publicerade på www.nationella-riktlinjer.se
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Summary
The National Guidelines for BIM and geodata (Guidelines) constitute a collection of
recommendations and templates related to digital information deliveries in the
lifecycle of buildings and facilities.
Starting points include various parts of SS-EN ISO 19650, the classification system
CoClass and the data scheme Industry Foundation Classes (IFC).
The guidelines primarily entail common terms, processes and methods related to the
delivery and use of information models.
•
•
•
•

The Guidelines include a list of terms with typical concepts related to
deliveries of information models. About 1000 Swedish terms have been
published and 2500 terms in English.
There is also a collection of methods for producing and applying information
model deliveries. Methods for defining, for example, CoClass-based properties
in an information model or file name are included.
Typical processes are described for projects, supply and facility management
processes. Some processes return in several lifecycle stages, such as
procurement, review- and approval processes.
Templates and examples for delivery specifications are included for the
delivery of information models and documents.

The guidelines apply to the entire life cycle of buildings and facilities, but focus on
project implementation instructions.
The source information for the Guidelines is managed using Infopack, which was
developed as part of the project (www.infopack.io). Infopack is an open framework for
information management. Information is "packaged" in open format and can then be
distributed in different forms as needed. The Guidelines website is a form of
distribution. One can also develop web portals, apps for mobile devices, integrations
with shared data environments, etc., or one can choose to develop traditional
document-based guidelines.
All information in the Guidelines is available through Gitlab in so-called repositories.
For the Guidelines, the group SWE-NRB is used on Gitlab. The group is open to
everyone.
The Guidelines are managed by a management group that aims to further develop and
improve the Guidelines. The group ensures, among other things, that proposals for
improvements are processed in accordance with the Guidelines standards and
publication process. The management group's process and members can be found on
Gitlab.
The Guidelines are published on www.nationella-riktlinjer.se
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1 Introduktion
Nationella riktlinjer för BIM och geodata (Riktlinjer) utgör en samling av
rekommendationer och exempeldokument kopplat till digitala informationsleveranser
i livscykeln av byggnader och anläggningar.
Utgångspunkter är bland annat olika delar av SS-EN ISO 19650,
klassifikationssystemet CoClass och dataschemat Industry Foundation Classes (IFC).
I Sverige tillämpas i regel Bygghandlingar 90, särskilt del 7 och 8, som
rekommendationer för informationsleveranser för byggnader och anläggningar.
Bygghandlingar 90 innehåller rekommendationer som grundar sig främst på
dokumentbaserad och manuell informationshantering, men som är till stor del även
relevanta för modellorienterad och automatiserad informationshantering. Där det är
relevant och möjligt utgår dessa riktlinjer från Bygghandlingar 90 med syfte att ta fasta
på väletablerade koncept såsom informationssamordning, filhantering, kvalitet och
ändringar, informationsmängder och leveransspecifikationer.
Det har kommit fram nya begrepp, metoder och processer för informationshantering
och en ny praxis har växt fram som inte fanns när Bygghandlingar 90 skrevs. Dessutom
har nya (inter)nationella standarder och rekommendationer introducerats och har
befintliga standarder blivit uppdaterade. Riktlinjerna har tagit fäste på ett antal
nyckelstandarder och är en allmän aktualisering av informationshantering utgående
från en praxis som har växt och växer fram.
Det övergripande konceptet för informationshanteringen redogörs i SS-EN ISO 196501 som Building Information Modelling (BIM), vilket kan översättas som
byggnadsinformationsmodellering. I samma standard identifieras bland annat
begreppen Project Information Model (PIM) och Asset Information Model (AIM), samt
Common Data Environment (CDE). Dessa begrepp och den bakomliggande standarden
används allt mer internationellt, men har även börjat användas i Sverige och är således
en av utgångspunkter för Riktlinjerna.
Klassifikationssystemet CoClass är en vidareutveckling och utvidgning av
klassifikationssystemet BSAB96 med bland annat fler tabeller, bättre stöd för
anläggningar, egenskaper och ett livscykelperspektiv. CoClass passar BIM i ett
livscykelperspektiv och utgör en viktig bas för Riktlinjerna.
IFC har på senare år utvecklats från att vara ett viktigt initiativ för neutral lagring av
modellbaserad information till att vara en ISO-standard. Standarden har fått ett stort
genomslag internationellt och även i Sverige har standarden fått stor spridning. IFC
fortsätter att utvecklas starkt, främst för anläggningar, och är därför också en av
utgångspunkter för Riktlinjerna.
Att utveckla, ajourhålla och tillämpa tillämpningsanvisningar utifrån den omvärlden
enligt ovan som utvecklas allt snabbare är en uppgift som få hinner eller mäktar med.
Resultatet är att tillämpningsanvisningar inte tas fram, inte uppdateras eller att
tillämpningen är bristfällig, vilket leder till fördyrningar, missförstånd, dåligt
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kravuppfyllande och ineffektivitet. Det är ofta ett fåtal individer som utvecklar
anvisningar och det kan upplevas som svårt att göra ett aktivt bidrag till utveckling av
tillämpningsanvisningar i vardagen.
Tillämpningsanvisningar skrivs i regel som dokument och detta arbetssätt passar inte
längre en praxis som växer fram där informatin från nätbaserade källor söks, sorteras
och används. Till Riktlinjerna har en plattform för kollaborativ utveckling, nyttjande
och distribution utvecklats som löser en stor del av problematiken enligt ovan.

1.1

Vision

Vi möjliggör ett digitalt samhällsbyggande där information hanteras på ett öppet,
säkert och effektivt sätt som i sin tur möjliggör hållbara lösningar, spårbarhet,
kostnadsbesparingar, effektiviseringar, industrialisering och nya affärsmodeller.
Aktörer i samhällsbyggnadsbranschen utvecklar Riktlinjerna tillsammans med
varandra för att skapa enhetliga och relevanta rekommendationer.

1.2

Syfte

Syftet är att rekommendera användare enhetliga definitioner för begrepp, metoder och
processer.
Riktlinjerna ger användare stöd i form av digitala verktyg, praktiska anvisningar och
exempel.
Riktlinjerna ska minimera behovet av att utveckla och förvalta organisationsspecifika
anvisningar för informationshantering.
Syftet är att nyttja den kollektiva kunskapen och erfarenheten som finns och delas i
Nationella riktlinjerna, samt att visa på fördelen med att skapa, tillgängliggöra och
förvalta information på ett kollektivt och öppet sätt.
Riktlinjerna ska främja innovativa tillämpning av själva Riktlinjerna. För effektiv
förvaltning och för effektiv nyttjande genom webbplatser, appar, m.m.

1.3

Målgrupp

Riktlinjerna riktar sig till samtliga aktörer som är delaktiga i hanteringen av
livscykelinformation. Riktlinjerna är således anpassade för en bred användargrupp
med olika behov, intressen och olika kunskapsnivåer gällande informationshantering.
Målgruppsanpassning är ett viktigt område och bör utvecklas vidare. Se även
rekommendationerna.
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1.4

Riktlinjer, rekommendationer och anvisningar

Nationella Riktlinjerna för BIM och geodata (Riktlinjerna) utgör rekommendationer
innehållande sakligt grundade uppmaningar till lämplig handling gällande BIM och
geodata i Sverige. Inom standardiseringssammanhang definieras Riktlinjerna som så
kallade tillämpningsanvisningar vilket innebär att Riktlinjerna beskriver hur olika
(inter)nationella standarder och anvisningar skall tillämpas i en svensk kontext.
Riktlinje definieras i detta sammanhang som en anvisning om huvuddragen av viss
verksamhet och hur den ska gå till och anvisning definieras som en förklarande
upplysning om lämpligt tillvägagångssätt med utpekande inslag.
I Riktlinjerna används bestämd form, som ”ska” och ”skall” för att tydliggöra dessa
sakligt grundade uppmaningar. Formen ”bör” används för att rekommendera en god
praxis och är därmed inte lika uppmanande eller utpekande.
Riktlinjerna gör anspråk på att utgöra Nationella Riktlinjer för BIM och geodata då
Riktlinjerna är utvecklade i branschsamverkan inom ramen av det strategiska
innovationsprogrammet Smart Built Environment. Smart Built Environment är en
gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. Riktlinjerna är dock
inget offentligt direktiv som är bindande. Det står användare dock fritt att tillämpa
Riktlinjerna som ett bindande direktiv.
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2 Genomförande
Projektet genomfördes under 2016, 2017 och 2018 genom en samverkan med
experter och intressenter från branschen. Föreningen BIM Alliance och dess olika
arbetsgrupper var en viktig kanal för utvecklingen.

2.1

Organisation

Projektledningsgruppen medlemmar:
•
•
•
•
•
•
•

Rogier Jongeling Plan B,
Johan Asplund Sweco,
Klas Eckerberg Byggtjänst,
Kurt Löwnertz Sweco,
Lars Lidén MetaFM,
Salih Sen Trafikverket,
Sara Beltrami Tyréns och numera Magicad

Arbetet med insamling, urval och diskussion av underlaget genomfördes med hjälp av
olika arbetsgrupper
•
•
•

Kartering och tidiga skeden (ansvarig Salih Sen)
Projektering, varuförsörjning och produktion (ansvarig Sara Beltrami)
Förvaltning (ansvarig Lars Lidén)

Projektet samverkade nära Smart Built Environmentprojektet Smart planering för
byggande och även projekt inom livscykelanalysområdet.

2.2

Kommunikation och administration

För projektledning och projektkommunikation användes moderna kollaborativa
verktyg såsom arbetstavlor på Trello, dropboxar för filhantering, Slack för
projektkommunikation och Gitlab för insamling, publicering och förvaltning av
underlag inklusive Riktlinjernas hemsida.
På projekts arbetstavla Trello finns det totalt fler än 130 medlemmar och på många
arbetsmöten och seminarier har deltagare utöver medlemmar på Trello deltagit.
https://trello.com/b/dOVWrRmn/sbe-nationella-riktlinjer
https://riktlinjerbim.slack.com
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Projektets informationsutbyte och information genom Trello

Exempel på upplägg och principer för
användning av den digitala tavla

Exempel på principer för
administrativa processer och
fildelning
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3 Innehåll
Riktlinjerna fokuserar på informationsmodeller då dessa har en central roll, men
informationsmodeller bör inte ses som en isolerad och enskild fråga. Det är en fråga
om digitalisering av processer där information spelar en central roll och där mycket av
informationenege är direkt eller indirekt relaterat till modeller. Riktlinjer innehåller
således tillämpningsanvisningar som är relevanta för informationshantering i stort för
livscykeln av byggnader och anläggningar.
Riktlinjerna avser i första hand begrepp, processer och metoder relaterade till leverans
och nyttjande av informationsmodeller. Riktlinjerna avser hela livscykeln för
byggnader och anläggningar, men har tyngpdpunkt i anvisningar för
projektgenomförande.
Det nuvarande underlaget i Riktlinjerna består av omkring 1000 svenska begrepp,
2500 engelska begrepp, processdefinitioner, metoder för informationshantering och
leveransspecifikationer. Detta underlag har samlats in av olika arbetsgruppen
verksamma i Riktlinjernas regi.
Underlag har samlats från internationella standarder, handböcker såsom
Bygghandlingar 90 del 7 och 8, IFC, CoClass, men även från myndigheter såsom
Trafikverket, Boverket, Lantmäteriet. Underlag har även samlats från olika bygg- och
anläggningsprojekt, från tillgångsförvaltare, individer, branschföreningar och resultat
från Smart Built Environmentprojekt.
Genom en utvecklat och strukturerat insamlings- och kvalitetssäkringsprocess har ett
antal delar av underlaget valts ut. I vissa fall hela metoder tagets in såsom föreningen
BEAst standard för granskning och godkännande av dokument och föreningen BIM
Alliance metod för granskning och godkännande av modellbaserat underlag. I de flesta
fall är det dock delar från ingående underlag som är insamlat.
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3.1

Begrepp

I Riktlinjerna ingår en begreppslista med typiska begrepp relaterade till leveranser av
informationsmodeller. I dagsläget finns 1000+ begrepp på svenska och 2500+ begrepp
på engelska i Riktlinjerna. Omkring 50 av dessa begrepp är fastställda.
Utifrån urvalsprocess som leds av en förvaltningsgrupp är delar av underlag fastställda
som Riktlinje.
Som exempel kan begreppet Attribut nämnas. Attribut förekommer 5 gånger i
begreppslistan; från
1.
2.
3.
4.
5.

Trafikverket,
Bygghandlingar 90 del 7,
CoClass,
SS-EN 61360-1:2017 och
IFC 4.

Förvaltningsgruppen har valt att fastställa CoClass definitionen på Attribut till
Riktlinje. De övriga begreppen är kvar som förvaltningsobjekt inom Riktlinjerna, men
är märkta med status För Information.
Genom arbetssättet enligt ovan kan olika underlag och dess bakomliggande utgivare
förenas och harmoniseras, och kan de bäst lämpade delar väljas från en större
informationsmängd. Det gäller inte enbart begrepp, men även metoder,
processbeskrivningar och leveransspecifikationer. På sådant sätt skapas
förutsättningar för en enhetlig livscykelinformationshanteringsprocess.

Exempel på ett begrepp i Riktlinjerna
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För varje begrepp, metod eller annat underlag finns källinformationen i Gitlab som
möjliggör integration med andra applikationer

3.2

Metoder

Det ingår även en samling metoder för framställning och tillämpning av leveranser av
informationsmodeller. Metoder för exempelvis definition av CoClassbaserade
egenskaper i en informationsmodell eller filbenämning är inkluderade.

Exempel på en metodbeskrivning
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3.3

Processer

Typiska processer är beskrivna för projekt-, varuförsörjnings- och
förvaltningsprocesser. Vissa processer återkommer i flera livscykelsteg, såsom
upphandlings-, gransknings- och godkännandeprocesser.
Principen i för livscykelprocessen bygger på SS-EN ISO 19650-1:2019
Huvudprocessen är indelat enligt SS-EN 16310 med inspel från SS-EN 15978:2011
Granskning och godkännandeprocessen är definierat enligt BEAst (dokument) och BIM
Alliance (dokument)

3.4

Leveransspecifikationer

Leveransspecifikationer är inkluderade för leveranser av informationsmodeller för
olika skeden i livscykel. Det finns leveransspecifikationer för modeller och för
dokument i form av mallar och exempel.
Utgångspunkten är att leveransspecifikationer för modeller/objekt tillämpas.
Leveransspecifikationer för dokument finns också. I takt med att allt mer information
hanteras modell- och objektsbaserat kommer behovet för dokument minskas. I
leveransspecifikationer för dokument finns bland annat informationsmängden 'Modell'
som i sin tur kan specificeras med hjälp av leveransspecifikationer för
modeller/objekt.

3.4.1

Modell/objekt

Exempel på en leveransspecifikation för objekt i ett bygghandlingsskede

Exempel på en leveransspecifikation för objekt till en relationshandling
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3.4.2

LOIN – Level Of Information Need

Inom ramen av projektet utvecklades en metod för att definiera informationsnivåer på
objekt som bygger på principer från internationella initiativ kring LOD (level of detail)
och som förenar den med LOIN-begreppet (level of informatin need) enligt SS-EN ISO
19650-1

En LOIN-specifikation till leveransspecifikationer för modeller

Egenskaper för objekt definieras i första hand enligt CoClassegenskaper

Exempel på en del av en attributlista till en leveransspecifikation för modeller
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3.4.3

Dokument

Leveransspecifikationer för dokument följer anvisningar enligt Bygghandlingar 90 del
8 och dokumentklasser enligt www.metadata.se, som numera förvaltas av BIM
Alliance.

Exempel på en del av en leveransspecifikation för dokument
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4 Förvaltning
Förvaltningen som syftar till att vidareutveckla och förbättra Riktlinjerna kontrolleras
av en förvaltningsgrupp som bland annat tillser att förbättringsförslag bearbetas enligt
Riktlinjernas publikationsprocess.
I dagsläget förvaltas Riktlinjerna av projektgruppen som har tagit fram Riktlinjerna
inom ramen av Smart Built Environment.
Planering pågår för en långsiktig lösning för förvaltningsorganisation.

4.1

Infopack

Källinformationen för Riktlinjerna förvaltas med hjälp av Infopack som utvecklades
som del av projektet (http://www.infopack.io). Infopack är ett öppet ramverk för
förvaltning av information. Information "förpackas" i öppna format och kan sedan
distribueras i olika former efter behov, Riktlinjernas webbplats är en form av
distribution. Det går även att utveckla webbportaler, appar till mobila enheter,
integrationer med gemensamma datamiljöer, m.m., eller traditionella dokument.
All information i Riktlinjerna är tillgänglig genom Gitlab i så-kallade repon (från
repository på engelska vilket kan översättas med förvaringsplats). För Riktlinjerna
används gruppen SWE-NRB på Gitlab. Gruppen är öppen för alla.

Exempel på ett infopack ”begreppslista” genom ett så-kallad repo på Gitlab
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Riktlinjernas källinformation är förpackat i fyra paket:
Begrepp
Processer
Metoder
Leveransspecifikationer

4.2

Publikationsprocessen

En författare, antingen en individ
eller organisation, kan komma med
ett förslag till en ändring eller ett nytt
objekt. Det kan exempelvis avse ett
nytt begrepp. Det nya begreppet får
en gransknings- och
godkännandestatus "För
granskning". I detta skede är det
viktigt att bidraget följer alla formalia
för den digitala plattformen (rätt
metadata, benämning, m.m.).
Varje bidrag tilldelas en arbetsgrupp,
bestående av representanter från
branschen, som granskar. Frågor som
då ställs är:
Finns själva termen på Svenska?
Är innehållet tillräckligt neutralt (ej
företags- eller mjukvaraspecifikt),
Av bidraget av godtagbar kvalitet för
branschen och inte i konflikt med
annat underlag?
Efter granskningen enligt ovan kan bidraget få gransknings- och godkännandestatus
"granskat".
Bidraget kan alternativt få status "åtgärd krävs" inklusive en kommentar, eller
"avrådes" om bidraget exempelvis är i konflikt med annat underlag eller om det är
reklam för en vis produkt.
När bidraget har fått status "granskat" får det även status "För information".
Bidraget kan vid det här läget även få en status "Kandidat för Riktlinjerna". Det vill
säga att bidraget anses vara relevant som underlag till själva riktlinjerna.
Nästa steg i gransknings- och godkännandeprocessen är "För godkännande" vilket
innebär att arbetsgruppen granskar bidraget inför godkännande.
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"Godkännande" av bidraget, vilket är nästa steg, görs av förvaltningsgruppen.
Förvaltningsgruppen gör sedan bedömningen om bidraget publiceras som del av
riktlinjerna "Fastställd" eller om bidraget publiceras "För information". "För
information" används för att klassa underlag som anses av generellt intresse för
branschen. Det kan exempelvis avse en alternativ definition.

4.3

Taggning

Statusmarkering sker med hjälp av så kallade tags. "För information" och "Fastställd"
syns som en s.k. tagg på Riktlinjernas webbplats. Övriga taggar används för hantering
av underlag på den bakomliggande digitala plattformen.
Underlag utan tagg "För information" eller "Fastställd" syns inte på Riktlinjernas
webbplats i standardläge.

4.4

Versionshantering

Allt material på Nationella riktlinjer versionshanteras. Det betyder att en användare
kan vara säker på att om en användere tillämpar Riktlinjerna i exempelvis en
webbportallösning så kommer den inte förändras utan användarens vetskap.
Riktlinjerna använder samma verktyg som mjukvaruutvecklare använder för att hålla
kolla på programkod.
Vid varje förändring av informationen sparas en ögonblicksbild. Dessa
ögonblicksbilder får ett unikt namn (ett versionsnummer) samt att
förvaltningsgruppen skriver en sammanfattning (release notes) över de ändringar som
har skett mellan två versioner. Det är möjligt att fortsätta använda en ögonblicksbild
även om nyare ögonblicksbilder tillkommer. På så sätt kan användare känna sig trygg
med att använda informationen i t.ex. kontraktshandlingar.
Det är möjligt detaljstudera ner på teckennivå vad som skiljer en version från en
annan. Det är också möjligt att studera "vad har hänt mellan de här tre versionerna".
Det ger dig en trygghet inför att uppgradera till en nyare version då det alltid går att gå
tillbaka till en viss version.

4.5

Nyttjanderätt, ägande och ansvar

Riktlinjerna är publicerade baserade på öppen källinformation och följer
informationspaketstandarden.
Underlaget till riktlinjerna lagras publikt och förvaltas av aktiva bidragsgivare
(contributors).
Endast underlag som följer de uppsatta kraven för informationspaket kan publiceras.
För nyttjande, ansvar och ägande av riktlinjerna gäller villkoren enligt The Open
Source Initiative från MIT.
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För nyttjande av standarder och övriga anvisningar som riktlinjerna hänvisar till och
som ägs och/eller förvaltas av tredje part hänvisas till gällande villkor för de.

4.6

Plattformen på Gitlab

Riktlinjerna använder sig av en öppen plattform i form av Gitlab som en plattform där
samhällsbyggnadssektorn kan samarbeta för att utveckla sektorns
informationshantering.
Information på Gitlab ligger i så kallade repon, vilket kan definieras som en
lagringsplats. Repon kommer från det engelska ordet repository. SWE-NRB är en
grupp på GitLab som är skapat i projektet. Gruppen är öppen för alla.
Riktlinjerna använder repon i SWE-NRB för att hantera innehållet i Nationella
riktlinjer. Alla ändringar som görs kan spåras i respektive repos händelselogg i GitLab.

4.7

Tillämpning av Riktlinjerna

Riktlinjerna är upplagda på ett sådant sätt så att dessa är stöd till och möjligör olika
typer av underlag i form av dokument, webportaler, appar eller andra digitala tjänster.
Anvisningar för informationshantering i form av genomförandeplaner för BIM tas
traditionellt fram i form av dokument innehållande olika begrepp, metodanvisningar
och processbeskrivningar. Riktlinjerna är till stor hjälp för upprättande och förvaltning
av sådana dokument. Enskilda begrepp eller hela metodbeskrivningar från Riktlinjerna
kan exempelvis infogas i dokument. Riktlinjernas mallar för leveransspecifikationer
kan användas som bas till upprättade av leveransspecifikationer. Principen fungerar
såklart för andra dokumentyper också och är inte begränsat till genomförandeplaner
för BIM.
Genomförandeplaner för BIM tenderar referera till många bilagor och tabeller av olika
slag och tas allt oftare fram i form av webportaler som möjliggör en enklare
distribution och integration av olika delar av anvisningarna. Riktlinjerna är även till
stor hjälp för upprättande och förvaltning av webbaserade anvisningar. Varje del av
Riktlinjerna förvaltas i så kallade infopacks som kan länkas till eller anropas från en
webbaserat lösning.
Ett exempel på en webbaserat anvisning är Region Dalarnas digitala anvisningar för
byggprojekt. Dessa anvisningar är till stor del baserade på underlag från Riktlinjerna
och bland annat begreppslistan är direkt länkat till olika begrepp från Riktlinjernas
begreppsdatabas. Fördelen är att behovet av att definiera egna begrepp, metoder,
processer och leveransspecifikationer är minimal, och att anvisningar utgår från ett
underlag som kontinuerligt utvecklas. Allt underlag är versionshanterat och vid
länkning till underlaget från Riktlinjerna kan användare välja att länka till den senaste
versionen av exempelvis ett visst begrepp eller en viss specifik version.
Som exempel kan Region Dalarnas informationsportal med digitala anvisningar för
byggprojekt nämnas. http://ltdalarna.bimportal.se/
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Riktlinjerna kan även integreras i appar eller andra digitala tjänster. Kontakta oss
gärna för mer information om hur ni vill nyttja Riktlinjerna. Vårt mål är att göra det så
enkelt som möjligt för användare och utvecklare. Vi har bland annat tagit fram en
plugin till WordPress som förenklar länkningen av underlag från Riktlinjerna.
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5 Rekommendationer
I arbetet med Riktlinjer har mycket underlag samlats in från olika (inter)nationella
källor såsom standarder, rekommendationer från myndigheter, exempel från projekt
och tillgängsförvaltare, m.m. Underlaget som är samlat in avser båda hus och
anläggningar.
Det rekommenderas att insamlingen och urvalet fortsätter och att fler metoder och
leveransspecifikationer utvecklas.
Särskild standarder såsom ISO 19650-serien, ISO 55000, IEC61355, ETIM, CoClass,
IFC4 och MVDxml bör inarbetas. Leveransspecifikationer bör exempelvis utvecklas
vidare till digitala leveransspecifikationer som med fördel utgår från MVDxml. Även
standarder för dokumentklassning såsom IEC61355 bör inarbetas på sikt.
Riktlinjer bör översättas på engelska och plattformen kan möjligen utgöra en plattform
för andra organisationer och i förlängningen även internationaliseras.
Riktlinjerna bör utvecklas i nära samarbete med bl.a. Lantmäteriet, Trafikverket,
Boverket och även SKR inklusive PTS.
Det rekommenderas även att olika urval av begrepp, metoder, processer och
leveransspecifikationer paketeras för olika målgrupper såsom tillgångsförvaltare,
entreprenörer eller teknikkonsulter.
Genom så-kallade proof-of-concept kan fördelar med Riktlinjerna och den
bakomliggande plattformen belysas och kan därmed få acceptans och spridning.
Ett långsiktigt upplägg för en förvaltningsorganisation bör utvecklas. Förvaltningen av
Riktlinjerna över tid måste säkerställas i fortsatt arbete.
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