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NATIONELLA RIKTLINJER FAS 3 

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 tredje etappen i Riktlinjernas utveckling och avrapporterar utvecklingen 
under 2020. Det har letts av Plan B i person av Rogier Jongeling och har genomförts i 
samverkan med Damir Omerovic Plan B, Johan Asplund Iterio, Klas Eckerberg 
Byggtjänst, Lars Lidén MetaFM, Jitka Hotovcova och Salih Sen Trafikverket, Sara 
Beltrami AFRY, Per Ström Avantec, Michel Atallah HolyMoly. 

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, 28 juni 2021  

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

Nationella Riktlinjer är gjorda för de som ställer krav på digital information för byggd 
miljö och för de som berörs av kraven. 

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 ingår även en samling metoder för framställning och tillämpning av 
leveranser av informationsmodeller. Metoder för exempelvis definition av 
CoClassbaserade egenskaper 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 information i form av 3D-CAD-modeller, ritningar, dokument 
eller databas. 

• Mallar och värdelistor ingår som stöd till användare. 

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

Rapporten redovisar målgruppsanpassningen av Riktlinjerna, utvecklingen av 
förvaltningsorganisationen, användarvänligheten och samordningen med ett antal 
relaterade standarder, initiativ och organisationer.  

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. 

Information i Riktlinjerna är tillgänglig genom Gitlab i så-kallade repon. För 
Riktlinjerna används gruppen SWE-NRB på Gitlab.  

Förvaltningen som syftar till att tillämpa, vidareutveckla och förbättra Riktlinjerna 
sker från 1 september 2021 genom föreningen BIM Alliance. 

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 för lifecycle information in the built environment provide a 
framework and tools for those who appoint and require parties to deliver information 
and for those, the appointed parties, affected by these requirements. 

The guidelines primarily refer to concepts, processes and methods related to the 
delivery and use of information models. 

• The Guidelines include a list of concepts with typical concepts related to 
deliveries of information models. 

• It also includes a collection of methods for the delivery of information models. 
Methods for, for example, defining CoClass-based properties in an information 
model or naming of files are included. 

• Typical processes are described for project, supply and management 
processes. Some processes recur in several life cycle stages, such as 
procurement, review and approval processes. 

• Delivery specifications in the form of templates and examples are included for 
deliveries of information in the form of 3D-CAD models, drawings, documents 
or databases. 

• Templates and lists are included to faciliate the use of the Guidelines. 

The guidelines refer to the entire life cycle of buildings and facilities, but are slightly 
focused on project delivery. 

The report presents the modification of the Guidelines for different target groups, the 
development of a management structure, user-friendliness, development of the 
interface and coordination with a number of related standards, initiatives and 
organizations. 

The source information for the Guidelines is managed with the help of 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 formats 
and can then be distributed in various forms as needed. The Guidelines website is a 
form of distribution. It is also possible to develop web portals, apps for mobile devices, 
integrations with common data environments, etc., or traditional documents. 

Information in the Guidelines is available through Gitlab in so-called repos. The SWE-
NRB group at Gitlab is used for the Guidelines. 

The development and administration of the Guidelines will be managed from 1 
September 2021 by the association BIM Alliance. 

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 livscykelinformation för byggd miljö (Riktlinjer) är ett stöd vid 
kravställande och hantering av livscykelinformation för byggnader och anläggningar. 

Under två tidigare projekt som genomfördes åren 2016-2019 utvecklades grunden till 
Nationella Riktlinjer. Denna rapport avser den tredje fasen av Riktlinjernas utveckling.  

1.1 Syfte 

Projektet syftar till att utveckla en stabil, användarvänlig och förvaltningsbar version 
av Riktlinjerna, som är målgruppsanpassat.  

Projektet syftar även till att ansluta och inarbete delar av bland annat ISO 19650, 
CEN/TC442, och samordna med relevanta utvecklingar inom Smart Built Environment, 
Program Teknisk Standard (PTS), Boverket och Lantmäteriet. 

1.2 Genomförande 
Projektet genomfördes under 2020 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 fördjupades även ett nära samarbete med relevanta och 
liknande initiativ inom SKR (Sveriges Kommuner och Regioner). 

1.3 Organisation 
Projektledningsgruppen medlemmar: 

• Rogier Jongeling Plan B,  
• Damir Omerovic Plan B, 
• Jitha Hotovcova Trafikverket, 
• Johan Asplund Iterio,  
• Klas Eckerberg Byggtjänst,  
• Lars Lidén MetaFM,  
• Salih Sen Trafikverket,  
• Sara Beltrami AFRY 
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Referensgruppen till projektet: 

• Bodo Baudin, SKR 
• Claes Magnusson, SISAB 
• Daniel Sandhav, Ramboll 
• Ingemar Lewén, Trafikverket 
• Jan Byfors, Smart Built Environment 
• Kristen Broberg, Liljewall Arkitekter 
• Linn Areno och del av tiden genom Jimmy Forsberg, Skanska 
• Mårten Lindström, BIM Alliance 
• Martin Ullgren, Region Dalarna 
• Fredrik Kronqvist, 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 Målgruppsanpassning 
Nationella Riktlinjer är gjorda för de som ställer krav på digital information för byggd 
miljö och för de som berörs av kraven. Alla som vill kan använda Riktlinjerna, men för 
några målgrupper har vi tagit fram extra vägledning och ett paketerat innehåll. 

Innehållet i varje paket består av ett urval av Riktlinjernas innehåll och finns i menyn 
Riktlinjer för dig. Indelningen följer principerna för krav på information enligt ISO 
19650. 

 

Figur: Indelning av Riktlinjerna i olika paket 
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2.1 Hög eller låg digital mognad? 
Digital informationshantering berör in princip alla, men att alla inte kan vara experter. 
Därför finns ett balanserat underlag som passar de med lite erfarenhet och som är 
sällananvändare, men som även passar de som är insatta och dessutom de som är 
experter. 

Generella principer för kravställning är inkluderade som kan och bör tillämpas av alla 
parter inom samhällsbyggnadssektorn oavsett expertis och erfarenhet. Ett exempel är 
krav på neutrala utbytesformat eller roller i en förvaltningsorganisation. Det finns 
även underlag inkluderat för de som kan och behöver gå på djupet, exempelvis 
gällande upplägg av IFC-baserade egenskapsuppställningar i 3D-CAD-modeller. 

Ibland används olika mognadsnivåer för att beskriva tillämpning av 
informationsmodeller, såsom BIM-level 2 och BIM-level 3. Nationella Riktlinjer 
använder dessa mognadsnivåer inte. Nationella Riktlinjer definierar BIM som 
byggnadsinformationsmodellering och inte som en informationsmodell. 

2.2 Byggherre eller Förvaltare 
Genomförande av ett projekt eller tillgångsförvaltning av en byggnad eller en 
anläggning kräver och genererar stora mängder information. Informationen utgör 
dessutom ett viktigt underlag till verksamhetsstyrning och tillhörande 
verksamhetsmål, såsom miljömål eller effektivisering av drift. 

Med hjälp av Riktlinjerna kan byggherrar (i Riktlinjer refererat till som beställare) och 
förvaltare (i Riktlinjer refererat till som tillgångsförvaltare) av byggnader och 
anläggningar ställa krav på effektiva, säkra och användbara digitala 
informationsleveranser. Informationen kan exempelvis användas till upphandling av 
entreprenader, loggböcker till miljöcertifiering, mängd- och areaberäkningar eller 
underlag till en digital tvilling. 

Rekommenderade paket 

• Paket 1 
• Paket 2 

2.3 Arkitekt eller Teknikkonsult 
I takt med att kraven på informationsleveranser förflyttar sig från krav på 
dokumentation till krav på digital information behöver även arbetssätt utvecklas. 

Många arkitekter och teknikkonsulter jobbar redan med leveranser av 3D-CAD-
modeller, men när 3D-CAD-modeller börjar användas som upphandlingsunderlag 
istället för ritningar krävs det strukturerade och kvalitetssäkra arbetssätt. 

Med hjälp av Riktlinjerna kan arkitekter och teknikkonsulter jobba effektivt med 
modellbaserat underlag och kan de säkerställa att informationsleveranser håller 
kvaliteten och är i format och med struktur som efterfrågas. 

Rekommenderade paket 

• Paket 4 
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2.4 Entreprenör eller Projektledare 
Projektgenomförande kan effektiviseras avsevärt genom tillämpning av 3D-CAD-
modeller och annat digitalt underlag. 

I många projekt används 3D-CAD-modeller redan för 3D-samordning, 
kollisionskontroller och produktionsberedning, men sällan som gällande underlag 
istället för 2D-handlingar. Kalkyler, analyser och miljöcertifiering kan också 
effektiviseras och kvalitetssäkras genom tillämpning av digitalt underlag. 

Beställarkrav på relation utvecklas från krav på dokumentation till krav på digitala 
informationsleveranser inklusive digitalt underlag till drift och förvaltning, eBVD, 
produktdatablad, m.m. Vissa beställare har dessutom börjat med tillämpning av 
modellbaserat upphandlingsunderlag. 

Med hjälp av Riktlinjerna kan entreprenörer och projektledare på ett effektivt sätt 
hantera digitalt underlag och kan de i större utsträckning tillämpa 3D-CAD-modeller 
istället för 2D-handlingar. De kan även bemöta beställarens ökade krav på digitala 
informationsleveranser. 

Rekommenderade paket 

• Paket 3 
• Paket 4 
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3 Organisation och förvaltning 

3.1 BIM Alliance 
Den ideella branschföreningen BIM Alliance ansvarar för förvaltning av Riktlinjerna. 

BIM Alliance syfte är att stödja samhällsbyggnadssektorns digitala transformation och 
förnyade affärslogik för att främja en positiv och hållbar utveckling av sektorn i 
planering, bygg och förvaltning. Riktlinjer utgör en viktig del av detta arbete. 

BIM Alliance etablerar en förvaltningsorganisation som från 1 september 2021 driver 
utvecklingen och tillämpningen av Riktlinjerna. I arbetet ingår, men är inte begränsat 
till:  

• Stöd till användare vid tillämpning 
• Support  
• Organisation av användarmöten 
• Inarbetning av nytt och förädrling av befintligt underlag 
• Kontakt med samarbetspartners 
• Initiera och driva utvecklingsprojekt 
• Utveckla och driva en förvaltnignsplan 

Förvaltningsorganisationen rapporterar till en styrelse där förutom BIM Alliance även 
flera av parter enligt nedan ingår.  

Det etableras även ett förvaltnignsråd som består av ett antal tonangivande parter i 
branschen som direkt påverkar Riktlinjernas utveckling. 

3.2 Svenska Institutet för Standarder (SIS) 
Riktlinjerna utgår från ett antal (inter)nationella standarder som tillhandahålls av SIS. 

SIS är en del av ISO och CEN som är nätverk av experter som arbetar med att skapa 
internationella standarder. SIS projektleder det svenska arbetet med att ta fram 
standarder. Flera av Riktlinjernas utvecklare deltar aktivt i tekniska kommittéer inom 
SIS. 

Genom ett licensavtal med SIS får användare av Nationella Riktlinjer tillgång till 
noggrant utvalda delar av relevanta och aktuella standarder för 
livscykelinformationshantering. 

3.3 Svensk Byggtjänst 
Klassifikationssystemet CoClass, BSAB och AMA utgör viktiga delar av Riktlinjerna som 
förvaltas av Svensk Byggtjänst. 

CoClass är en nyckel till gemensam och digital informationshantering i livscykeln av 
den byggda miljön. Flera av Riktlinjernas utvecklare deltar aktivt i utveckling och 
tillämpning av CoClass. 

Genom ett licensavtal med Svensk Byggtjänst får användare av Nationella Riktlinjer 
tillgång till verktyg och mallar som är baserade på tillämpning av CoClass, BSAB och 
AMA. 
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3.4 Smart Built Environment 
Riktlinjerna är utvecklade i branschsamverkan inom ramen och med stöd av det 
strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment. Smart Built 
Environment är en gemensam satsning av Vinnova, Formas och Energimyndigheten. 

Riktlinjerna är utvecklade inom temaområdet informationsinfrastruktur och 
kombinerar flera initiativ och resultat från temaområdet. 

Riktlinjer är ett konkret resultat av projektförslag redovisade i rapporten ”BIM 
Standardiseringsbehov” som utgör en av grunden till Smart Built Environment. 

3.5 Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) 
Riktlinjerna är utvecklade i samverkan och med stöd av SKR tillsammans med FoU-
fonden för kommunernas fastighetsfrågor och FoU-fonden för regionernas 
fastighetsfrågor. 

Målet är att utveckla och tillämpa enhetliga principer för informationshantering inom 
regioner och kommuner och dess verksamma bolag. Riktlinjerna är utvecklade så att 
de lämpar sig för tillämpning i regioner och kommuner, oberoende av storlek eller 
digital mognad. 

3.6 Samarbeten 
Förutom samarbeten med BIM Alliance, SIS, Svensk Byggtjänst, Smart Built 
Environment och SKR har Riktlinjer samarbeten med Lantmäteriet, Boverket, 
föreningen BEAst, föreningen Geoforum, förvaltaren av BIP, organisationen BIM i 
Stockholm, m.fl. 

Utöver dessa organisationer har Riktlinjer ett nära samarbete med individer och 
organisationer inblandade i utveckling av Riktlinjerna. 

Riktlinjerna verkar aktivt för gemensamma principer och harmonisering av 
informationshantering för byggd miljö och organisationen är öppen för fler 
samarbeten. 
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4 Samordning med initiativ 
och standarder 

Ett av syften med Riktlinjerna är att utgå och ansluta till befintliga initiativ och 
standarder. Det finns således ett flertal standarder, initiativ och organisationer att 
samordnas med.  

4.1 Referenser 
I Riktlinjernas referenslistan finns det en översikt av dessa standarder och initiativ, 
med tillhörande standarder.  

 

Figur: Exempel på en del av referenslistan i Riktlinjerna 

 

4.2 ISO 19650 och SS-EN 17412 
ISO 19650 är en nyckelstandard för Nationella Riktlinjer. Standarden är inarbetat, där 
lämpligt, i begreppslistan, metoder, processer, leveransspecifikationer, värdelistor och 
mallfiler.  

Under 2020 publicerades en tillhörande europastandard SS-EN 17412-1:2020 som 
handlar om en metodik för att definiera informationsbehov. I nära samarbete med SIS 
TK 269, föreningen BIM i Stockholm, BIM Alliance, representanter från BEAst och 
Riktlinjernas projektgrupp utvecklades en Svensk tillämpning inklusive begrepp, 
mallfiler, metoder och värdelistor. Metoderna ”leveransspecifikation för information” 
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och ”informationsbeteckning och -beskrivning” sammanfattar arbetet och ger 
användare praktiska hjälpmedel vid tillämpning. 

Inom ramen av projektet utvecklades förutom mallar i excel även en webbaserat app 
för leveransspecefikationer enligt SS-EN 17412-1:2020. 

 

Figur: Metoden ”leveransspecifikation för information” 

 

 

Figur: Översikt av leveransspecifikationer i Riktlinjerna 
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Figur: En del av en leveransspecifikation upplagd enligt metoden 

leveransspecifikation för införmation och enligt SS-EN 17412-1:2020. 

 

En utbildning för mikrolärande utvecklades inom ramen av Smart Built Environment 
utifrån metoden ”leveransspecifikation för information”. 
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5 Användarvänligthet 
I tidigare projekt utvecklades grundläggande koncept för Riktlinjerna och den tekniska 
plattformen. För att få Riktlinjerna användarvänligt utvecklades en del funktioner för 
att underlätta orientering i och användandet av informationen. 

5.1 Sökfunktion 
En sökfunktion implementerades som visar på nyckelords förekomster i olika delar av 
Riktlinjerna. 

 

Figur: Sökfunktion i Riktlinjerna. Exemplet visar resultat för sökning ”CoClass” 

 

5.2 Indelning av innehållet 
Innehållet i Riktlinjer är strukturerat på följande sätt: 

 

Figur: Indelning av Riktlinjernas innehåll 
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5.3 Metadata och tagning 
Varje del av Riktlinjerna och särskild metoderna är försedd med olika metadata som 
underlättar orientering och sökning. Förutom metadata innehåller varje del även 
länkar till relaterat innehåll i form av relaterade begrepp, metoder, processer, 
leveransspecifikationer, mallar och värdelistor.  

 

Figur: Exempel på en metod med metadata, relaterade begrepp och metoder 

 

 

Figur: En länk till en relaterad metod visar först var metoden förekommer i Riktlinjerna 

utöver den aktuella sidan, i syfte att främja integrationen av innehållet 
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5.4 Anvisningar för tillämpning av teknisk plattform 
För att underlätta tillämpning av den tekniska plattformen utvecklades en metod 
”upplägg av en webbbaserat kravportal”. Till metoden utvecklades också en utbildning 
för mikrolärande inom ramen av Smart Built Environment. 

Metoden beskriver hur den tekniska plattformen och Riktlinjernas innehåll kan och 
bör tillämpas för att utveckla en webbaserat kravportal. En webbaserat kravportal är 
en möjlig tillämpning av Riktlinjerna, men är inte begränsat till det. 

 

Figur: Stödmaterial för tillämpning av den tekniska plattformen enligt metoden ” 

upplägg av en webbbaserat kravportal” 

 

 

Figur: Metoden beskriver bland annat principer för versionshantering 
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6 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.  

Standarder såsom ISO 19650-serien, ISO 55000, IEC61355, ETIM, CoClass, IFC4 och 
MVDxml är delvis inarbetade, men bör inarbetas vidare.  

Leveransspecifikationer bör utvecklas vidare till digitala leveransspecifikationer som 
med fördel utgår från MVDxml. 

Riktlinjer bör översättas på engelska och plattformen kan möjligen utgöra en plattform 
för andra organisationer och i förlängningen även internationaliseras. 

Riktlinjerna bör utvecklas vidare med BIM Alliance som bas och i nära samarbete med 
bl.a. Lantmäteriet, Trafikverket, Boverket, SIS, Svensk Byggtjänst och även SKR 
inklusive PTS.  

Riktlinjerna är samordnat med ett antal projekt inom Smart Built Environment, men 
resultat från fler (framtida) projekt bör inarbetas. 

Under utvecklingen av Riktlinjerna utvecklades en vetenskaplig publikation1. Det finns 
ett flertal koncept i Riktlinjerna som bör fördjupas med hjälp av olika 
forskningsprojekt och publikationer. Ett nära samarbete med högskolor och 
universitet rekommenderas. 

 

  

 
1 Sadrinooshabadi, S., Taheri, A., Yitmen, I. and Jongeling, R. (2020), "Requirement 
management in a life cycle perspective based on ISO 19650-1 and CoClass as the new 
classification system in Sweden", Engineering, Construction and Architectural 
Management, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print. https://doi.org/10.1108/ECAM-
03-2020-0203 



 

 
Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad │ Drottninggatan 33 │ 111 51 STOCKHOLM │ info@smartbuilt.se │ 070-645 16 40 │ www.smartbuilt.se 

 

 

 

www.nationella-riktlinjer.se 

 

mailto:info@smartbuilt.se

