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NATIONELLA RIKTLINJER FAS 2 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn 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 be-
byggda 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. Rapporten 
avser den andra etappen i Riktlinjernas utveckling och avrapporterar utvecklingen 
under 2019. Det har letts av Plan B i person av Rogier Jongeling och har genomförts i 
samverkan med Damir Omerovic Plan B, 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. Förutom stödet från 
Smart Built Environment och aktörerna i projektorganisationen har projektet fått stöd 
från BIM Alliance och SKR. 

Riktlinjerna är publicerade på www.nationella-riktlinjer.se Fortsatt arbete pågår med 
vidareutveckling av Nationella Riktlinjer.  

Stockholm, 25 maj 2020  

http://www.nationella-riktlinjer.se/start
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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. 

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, varav 109 fastställda, 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. Huvudprocessen är 
indelat enligt SS-EN 16310:2013 med inspel från SS-EN 15978:2011 

• Leveransspecifikationer i form av mallar och exempel är inkluderade för 
leveranser av informationsmodeller (5 st.) och dokument (4 st.). 

Riktlinjerna avser hela livscykeln för byggnader och anläggningar, men har tyngdpunkt 
i anvisningar för projektgenomförande. 

Rapporten redovisar fastställda och utvecklade principerna för livscykelinformation 
som grundare sig bland annat på SS-EN ISO 19650-1:2019 samt praktiska 
tillämpningar av Riktlinjerna.  

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. 

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 

  

http://www.infopack.io/
http://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. 

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, of which 109 have been formally approved, 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. The main process is based on 
SS-EN 16310:2013 with input from SS-EN 15978:2011 

• Templates and examples for delivery specifications are included for the 
delivery of information models (5 delivery specifications) and for documents 
(4 delivery specifications). 

The guidelines apply to the entire life cycle of buildings and facilities, but focus on 
project implementation instructions. 

This report includes the principles for lifecycle information in the guidelines according 
to SS-EN ISO 19650 as well as practical applications of the guidelines. 

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. 

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 

  

http://www.infopack.io/
http://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. 

Under en första fas som genomfördes åren 2016-2018 utvecklades grunden till 
Nationella Riktlinjer. Projektet är avrapporterat i rapporten ”Slutrapport Nationella 
Riktlinjer” med nummer S-2016-02 som finns på Smart Built Environments hemsida. 

Denna rapport avser den andra fasen av Riktlinjernas utveckling.  

Nationella Riktlinjer utvecklas vidare i ett tredje utvecklingsprojekt med stöd från 
Smart Built Environment. Det tredje projektet pågår under 2020 med syfte att utveckla 
en stabil och förvaltningsbar version. I det pågående tredje projektet har namnet 
ändrats till Nationella Riktlinjer - Livscykelinformation för byggd miljö.  

1.1 Syfte 

Det aktuella projektet syftar till att vidareutveckla och fastslå ett urval av underlag från 
Nationella Riktlinjer.  

Projektet syftar även till att visa på praktiska tillämpningar av Riktlinjerna och den 
bakomliggande tekniska plattformen. 

1.2 Genomförande 
Projektet genomfördes under 2019 genom en samverkan med experter och 
intressenter från branschen. Föreningen BIM Alliance och dess olika arbetsgrupper var 
en viktig kanal för utvecklingen. 

Under projektets gång etablerades även ett nära samarbete med relevanta och 
liknande initiativ inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner. Under genomförande 
av detta projekt fortfarande SKL, Sveriges Kommuner och Lansting). 

1.3 Organisation 
Projektledningsgruppen medlemmar: 

• Rogier Jongeling Plan B,  
• Damir Omerovic Plan B, 
• Johan Asplund Sweco och numera Iterio,  
• Klas Eckerberg Byggtjänst,  
• Kurt Löwnertz Sweco,  
• Lars Lidén MetaFM,  
• Salih Sen Trafikverket,  
• Sara Beltrami Tyréns och numera Saitec 
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Referensgruppen till projektet: 

• Bodo Baudin, SKR 
• Claes Magnusson, SISAB 
• Daniel Sandhav, Ramboll 
• Ingemar Lewén, Trafikverket 
• Jan Byfors, NCC, Smart Built Environment 
• Kristen Broberg, Liljewall Arkitekter 
• Linn Areno, Skanska 
• Mårten Lindström, BIM Alliance 
• Martin Ullgren, Region Dalarna 
• Peter Karlsson, Akademiska Hus 

 

1.4 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. 

https://trello.com/b/dOVWrRmn/sbe-nationella-riktlinjer 

https://riktlinjerbim.slack.com  

https://gitlab.com/swe-nrb 

  

https://trello.com/b/dOVWrRmn/sbe-nationella-riktlinjer
https://riktlinjerbim.slack.com/
https://gitlab.com/swe-nrb
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2 Fastställt innehåll 
Under projektet utvecklades en grund till Nationella Riktlinjer som genomsyrar 
Riktlinjernas innehåll i form av begrepp, metoder, processer och 
leveransspecifikationer. Grunden utgår från SS-EN ISO 19650-1:2019, som har blivit en 
viktig internationell anvisning för informationshantering i ett livscykelperspektiv. I 
dagsläget finns det ingen svensk översättning av standarden och inom ramen av 
projektet tolkades standarden i en svensk kontext och i en kontext av Nationella 
Riktlinjer. 

En av huvudprinciperna i 19650 är indelingen av kraven på information. I Riktlinjerna 
redovisas dessa krav som: 

• Organisationens informationskrav 
• Tillgångsinformationskrav 
• Projektinformationskrav 
• Uppdragets informationskrav 

 

19650 identifierar även olika informationsmodeller: 

• Tillgångsinformationsmodell 
• Projektinformationsmodell 

 

Definitioner och beskrivningar av begrepp enligt ovan återfinns i Riktlinjerna under 
fastställda riktlinjer, samt under grunderna. 

En stor mängd av fastställda begreppen grundar sig på begrepp från 19650. Totalt är 
109 begrepp fastställda under projektet av 1000 Svenska begrepp i databasen. 

Som del av projektet utvecklades 5 olika leveransspecifikationer för modellbaserat 
underlag och 4 olika leveransspecifikationer för dokument. 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. 

Det utvecklades ett antal olika metoder som bygger på fastställda begrepp och 
leveransspecifikationerna. Det utvecklades bland annat en metod för 
leveransspecifikationer med LOIN, samt en metod för referensbeteckningar med 
CoClass.  

Metoder från Riktlinjerna mappades mot principbeskrivningen (se bilden nedan) och 
på detta sätt skapades en början på en överbryggning från principerna för 
informationshantering till anvisningar (hur) för informationshantering.  
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I en vidareutveckling av Nationella Riktlinjer, som pågår under 2020, tas 
paketeringsprincipen vidare i form av paketterat underlag där principer, metoder, 
begrepp och leveransspecifikationer sätts ihop i målgruppsanpassade paket. Utseende 
och navigering av anvisningar ses över under det pågående projektet. 

 

 

Figur: Fastställda Riktlinjer för tillgångsinformation med inlänkande (fastställda) 
begrepp i blått, samt förslag till metoder för hantering av tillgångsinformation. 
Överst i bilden syns övriga typer av informationskraven som är upplagda på 
samma sätt. Vänster i bilden syns navigeringsträdet i Riktlinjerna med bland 
annat menyn för Fastställda Riktlinjer och grunderna. 

 

Under projektet fastställdes en huvudprocess för Riktlinjerna i form av en 
livscykelprocessen indelat enligt SS-EN 16310 med inspel från SS-EN 15978:2011 

Granskning och godkännandeprocessen är definierat enligt BEAst (dokument) och BIM 
Alliance (modell) 

Ett referensbibliotek publicerades som del av projektet och innehåller olika 

publikationer som Riktlinjerna hänvisar till.  
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3 Tillämpning 

3.1 Praktisk 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. Projektet har bland annat tagit fram en plugin till 
WordPress som förenklar länkningen av underlag från Riktlinjerna. Det finns även en 
koppling till Google Assistant.  

 

Figur: Förenklad bild över arkitekturen av Riktlinjerna och den bakomliggande 

plattformen. 
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3.2 Region Dalarna 
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. 

Region Dalarnas informationsportal med digitala anvisningar finns på följande adress: 
http://regiondalarna.bimportal.se/ 

 

Figur: Region Dalarnas begreppslista är länkat till Riktlinjernas begreppsdatabas 

http://regiondalarna.bimportal.se/
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Figur: Region Dalarnas anvisningar är till stor del baserade på underlag från 

Riktlinjerna. Fördelen är att behovet av att definiera egna metoder för t.ex. 

filbenämning som syns i figuren är minimal, och att anvisningar utgår från ett 

underlag som kontinuerligt utvecklas. 
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3.3 Trafikverket 
Projektet genomförde en proof-of-concept med hjälp av underlag från Trafikverket 
som syftade till att länka in underlag från Riktlinjerna i dokument såsom Trafikverkets 
Riktlinje TDOK 2019:0082.  

Många dokument i form av Riktlinjer från exempelvis Trafikverket, men även fran 
andra aktörer såsom Locum, Akademiska Hus, m.fl., innehåller begrepp, metoder och 
processer som förekommer i standarder och publikationer. Dessa tolkas och skrivs in 
manuellt i dokumenten som gör det svårt att underhålla och utveckla underlaget 
kontinuerligt.  

Genom att länka in begrepp från Riktlinjernas begreppsdatabas i en Riktlinje från 
Trafikverket ämnar vi att påvisa potentialen för en sådan integration i större skala.  

Projektet återskapade Trafikverkets dokument TDOK 2019:0082 delvis och länkade 
begrepp genom ett utvecklat plugin till begreppsdatabasen.  

Principerna för inlänkningen utvecklades sedan vidare i kombination med 
tillämpningsexemplet från Region Dalarna enligt ovan och enligt 
tillämpningsexemplen från SKR enligt nedan. 

 

Figur: Riktlinjerna länkades till en inom projektet återskapat version av 

Trafikverkets Riktlinje TDOK 2019:0082 som en proof of concept för länkning av 

begrepp och annat underlag i dokument. I dokumentet förekommer ett flertal 

begrepp och definitioner som kan hämtas från Riktlinjerna. 
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3.4 Utveckling och tillämpning inom SKL/SKR 
Under projektets gång etablerades ett nära samarbete med relevanta och liknande 
initiativ inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner, under genomförande av detta 
projekt fortfarande SKL, Sveriges Kommuner och Lansting). 

SKR utvecklade en anvisning för digitala informationsleveranser under 2019. Detta 
arbete kombinerades med utvecklingsarbete inom Riktlinjerna.  

För att möjliggöra tillämpning av Riktlinjerna för SKR:s medlemmar, dvs kommuner 
och regioner av varierande storlek och med varierande förutsättningar utvecklades 
idén om att målgruppsanpassa underlag i form av anvisningspaket. 

Indelningen av paketen gjordes utifrån olika perspektiv såsom mognadsnivå gällande 
informationshantering, livscykelskede och typ redovisning (2D och dokument vs 
modeller). Sex anvisningspaket utvecklades enligt nedan. 

 

Figur: Bilden visar ett exempel på ett upplägg till SKR i form av en portal med 

anvisningspaket. 

En samlingsportal utvecklades inom SKR för åtkomst till olika paketen 
(http://skl.bimportal.se). SKR-portalen hänvisar till ett antal portaler. Bland annat 
Region Dalarna, Region Gävleborg, Sandvikenhus och Umeå Kommun.  

Anvisningar på portalen kräver i detta läge en användare och lösenord. Region 
Dalarnas portal är tillgängligt utan lösenord.  

Portalerna från Sandvikenhus och Umeå Kommun enligt nedan är inte publika och är 
än så länge en proof of concept. 

För tillgång till portalen från SKR (http://skl.bimportal.se), och exempelportalen från 
Sandvikenhus och Umeå kontakta gärna bo.baudin@skr.se  

http://skl.bimportal.se/
http://skl.bimportal.se/
mailto:bo.baudin@skr.se
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3.4.1 Sandvikenhus 
Utifrån paketerade anvisningar från SKR som bygger på underlag från Nationella 
Riktlinjer utvecklades praktiska exempel med Sandviken och Umeå Kommun.  

Anvisningen till Sandvikenhus bygger på SKR:s paket 1 och är begränsat till 
anvisningar för leveranser av 2D-underlag.  

http://sandvikenhus.bimportal.se/  

 

Figur: Exempel på en på Nationella Riktlinjernas underlag baserat anvisning till 

Sandviken Hus som bygger på en paketering av underlag i standardpaket. 

 

  

http://sandvikenhus.bimportal.se/
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3.4.2 Umeå Kommun 
Anvisningar till Umeå Kommun bygger på SKR:s paket 1 och 2. Anvisningar till Umeå 
motsvarar delvis dagens dokumentbaserade anvisningar från Umeå Kommun, men till 
detta adderades anvisningar för kravställning och mottagning av objekt. Som exempel 
kan metoden för LOIN – level of information nämnas.  

http://umea.bimportal.se/ 

 

Figur: Exempel på en på Nationella Riktlinjernas underlag baserat anvisning till 

Umeå Kommun som bygger på en paketering av underlag i standardpaket. 

 

  

http://umea.bimportal.se/
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3.5 Summering av tillämpningar 
Tack vara standardutformingen av anvisningar och dess innehåll kunde dessa inom 
kort tid utvecklas med hjälp av underlag från Riktlinjerna. Fordelen är att dessa 
anvisningar kräver minimalt med underhåll för respektiva förvaltande organisation då 
anvisningar förvaltas central.  

En försiktig uppskattning är att anvisningar som Region Dalarna utvecklade kräver en 
omarbetning vart femte år som tar omkring 300 timmar. Genom tillämpning av 
Riktlinjerna kan uppåt hälften av denna tid sparas. Förutom den direkta besparingen, 
sparas även kostnader för möjliga fel eller uppdateringen som inte blir gjorde. Kvaliten 
av kravställningen ökas och den är enhetlig. Genom att fler och fler tillämpar 
kravställningen, kan branschen jobbar på ett allt mer enhetligt sätt. Anvisningar kan 
anpassas enligt aktörernas behov, men kärnan är densamma för alla som tillämpar 
dessa. 

I dialog med olika kommuner kam det fram att många kommuner inte har eller 
underhåller anvisningar för digitala informationsleveranser. Det tillskrivs till en brist 
på tid, kompetens eller insatta resurser som kan och vill underhålla dessa anvisningar.  

Konsekvensen är att nyttjande av anvisningar, som bygger på standarder, är lågt, vilket 
i sin tur leder till varierende kvalitet och omfång av informationsleveranser från t.ex. 
investeringsprojekt till förvaltning. Det i sin tur skapar onödiga kostnader i båda 
projekt och tillgängsförvaltning och dåliga förutsättningar för effektivisering och 
digitalisering.  

Det finns ett stort potential med att göra anvisningar som Riktlinjerna innehåller på ett 
enklelt och effektivt sätt tillgängligt för branschen i stort; oavsett om en aktör är liten 
eller stor, har en låg eller stor mognad vad gäller informationshanterig, vill jobba med 
2D eller 3D, BSAB eller CoClass, eller med byggnader eller anläggning. 

I en vidareutveckling av Nationella Riktlinjer, som pågår under 2020, tas 

paketeringsprincipen vidare i form av paketterat underlag där principer, metoder, 

begrepp och leveransspecifikationer sätts ihop i målgruppsanpassade paket. Dessa 
paket är digitalt tillgängliga i form av informationsportaler och dokument. 
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4 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.  

Det rekommenderas även att olika urval av begrepp, metoder, processer och 
leveransspecifikationer paketeras för olika målgrupper såsom tillgångsförvaltare, 
entreprenörer eller teknikkonsulter, med olika mognadsgrader, för 2D och 3D, för 
BSAB och CoClass, och för byggnader och anläggningar. 

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. 

Ett långsiktigt upplägg för en förvaltningsorganisation bör utvecklas. Förvaltningen av 
Riktlinjerna över tid måste säkerställas i fortsatt arbete.  
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