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OpenBIM-seminarier 

Slutrapport 
 
Bakgrund 
 
Utvecklingsprogrammet OpenBIM sökte genom Sveriges Byggindustrier hösten 2009 ett 
anslag för genomförande av regionala OpenBIM-seminarier på ca tio orter, våren 2010. Ett 
anslag om 300.000 kr beviljades, med avsikt att täcka kostnader för planering av 
seminarierna, för videodokumentation av en större OpenBIM-konferens som genomfördes i 
januari 2010 och för täckning av underskott vid genomförande av de lokala konferenserna.  
 
Genomfört arbete 
 
I januari 2010 genomfördes i Stockholm en heldags OpenBIM-konferens med fler än 200 
deltagare. Finansieringen av denna konferens låg utanför aktuellt SBUF-anslag. Hela 
konferensen videofilmades och videofilmerna bearbetades för att kunna användas vid 
regionala seminarier, till videofilmning och bearbetning har SBUF-anslaget använts.  
 
Under våren – sommaren 2010 planerades för ca tio regionala seminarier, från Malmö i 
söder till Luleå i norr. Tyvärr blev utfallet inte alls det önskade, på grund av svagt 
anmälningsläge tvingades vi trots omfattande marknadsföringsinsatser ställa in alla 
seminarier utom ett.  
 
Vi genomförde ett välbesökt seminarium (ca 80 deltagare) i Malmö i maj 2010, i samband 
med ett startmöte för ett dansk-svenskt forskningsprojekt inom BIM-området.  
 
För de övriga seminarierna genomförde vi ett detaljerat planeringsarbete, med tänkt 
medverkan av såväl OpenBIM:s centrala ledning som företrädare för lokala byggherre-, 
konsult- och byggföretag, men uppenbarligen kunde vi inte attrahera tillräckligt många 
personer för att kunna genomföra konferenserna.  
 
I samband med den lokala CAD-föreningen DalCAD:s årsmöte deltog vi dock med ett 
miniseminarium i Falun i juni.  
 
I oktober 2010 har vi genomfört ett välbesökt seminarium i Luleå, i samarbete med LTU och 
Sveriges Byggindustrier. Här deltog ca 50 personer, varav ca hälften studenter från LTU. 
Näringslivsrepresentanterna kom från såväl byggföretag, arkitekt- och teknikkonsultföretag 
och byggherrar/fastighetsägare. Medverkande var representanter från OpenBIM, samt från 
arkitektföretag, byggföretag, Trafikverket och LTU.  
 
 
Vi har med Luleå-erfarenheterna som grund ånyo uppmanat OpenBIM:s intressenter att 
föreslå lokala seminarier på andra orter. Förhoppningsvis kan vi under vårvintern 2011 
genomföra OpenBIM-seminarier på några orter ute i landet.  
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Uppnått resultat 
 
Även om vi inte lyckats genomföra seminarier i den utsträckning som var avsett har vi genom 
vissa justeringar uppnått positiva resultat avseende information till aktörer. Den 
videodokumentation som en stor del av SBUF-anslaget var avsett att finansiera har 
genomförts och video-presentationerna har funnits och finns tillgängliga på OpenBIM:s 
hemsida www.openbim.se . De har även använts vid det genomförda seminariet i Malmö och 
vid andra tillfällen då vi informerat om OpenBIM. Vi har även genom våra programutskick och 
nyhetsbrev till OpenBIM-intressenter uppnått ett ökat intresse för BIM-frågorna på många 
orter i landet, och ser fram emot ett fortsatt stort intresse för dessa frågor.  
 
Det material som tagits fram bland annat genom bidraget från SBUF utgör en bra grund 
övriga seminarier som vi hoppas genomföra under vårvintern 2011, förutsatt att intresse finns 
bland våra intressenter.  
 
Nettokostnaderna för våra genomförda seminarier och för ansträngningarna att genomföra 
ytterligare seminarier överstiger väsentligt det anslag vi fått från SBUF. Något ytterligare 
bidrag för detta har vi dock inte för avsikt att söka, eftersom seminarierna nu ligger mer som 
ett ordinarie inslag i OpenBIM:s verksamhet.   
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