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Energi BIM informationsspridning  
SBUF projekt 12590 
 
I oktober 2011 beviljades 160 000 kr i bidrag från SBUF för projekt 12590 EnergiBIM 
informationsspridning för att sprida kompletterande information om resultat från projekt 12420 
effektivisering av energianalyser med stöd av BIM. 
 
Resultat av projektet  
Två videofilmer på ca 12 minuter vardera, dels med svensk, dels med engelsk speakertext lades den 
4 maj ut på YouTube av Redfilm.  
Länkar till filmerna finns på informationsbladet. Se nedan. 
 
Ett informationsblad i pdf-format med kort text och med koppling till videofilmerna med inlagda 
länkar, blev klart den 14 maj och lades då ut på hemsidor hos SBUF och OpenBIM. 
Länken till dokumentet har skickats ut till 4200 mottagare inom SVR och Aspect.  
http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/OpenBIM_projekt/SBUF_1210_p.pdf 
 
Artiklar i tidskrifter och på hemsidor.  
OpenBIM  
En kortare artikel med text och bilder har framställts av Tomas Kyhlström, Helena Brohn Landou och 
Carl-Erik Brohn i samarbete med journalisten Göran Nilsson och OpenBIM.  
Länk: 
http://www.openbim.se/documents/OpenBIM/Infoblad/Effektivare_energianalyser_med_stod_av_BIM.
pdf 
 
Samhällsbyggaren 
En artikel som bygger på ovanstående artikel kommer i tidningen Samhällsbyggaren nr 5 i oktober. 
 
Energi och miljö 
Energi och Miljötekniska Föreningen har skrivit en artikel i Energi och Miljö nr 8 i augusti. De planerar 
korta lunchseminarier under hösten vintern i Mellansverige. Tomas Kyhlström är inbjuden att föreläsa i 
den mån de lokala föreningarna önskar detta. Vi kommer att försöka närvara med någon person från 
projektet ’EnergiBIM’ om det inte kolliderar eller på annat sätt är alltför svårt att genomföra. 
 
Ytterligare tidskrifter har kontaktats men de har inte visat intresse. 
 
Organisation från projekt 12420 har behållits. 
Styrgrupp 
Håkan Andersson, Skanska Sverige AB, Teknik och projektledning 
Staffan Hintze, NCC Sverige AB, NCC Teknik 
Claes Dalman, Peab. 
Tony Andersson, NVS 
 
Arbetsgruppen har bestått av 
Tomas Kyhlström, Skanska Sverige AB, Teknik och projektledning, projektledare 
Helena Brohn Landou, Brohn Landou konsult  
Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult  
 
IT-företagen samt Joel Kronheffer NCC har bidragit till att skapa filmer. 
 
Kostnaderna planerades i ansökan till 
Etappvis fördelning: 
1. Filmer      100 000 kr 
2. Informationsblad       20 000 kr 
3. Artiklar        40 000 kr  
Kostnaden för filmer har överstigits med ca 50%. (För info inför kommande filmer) 
 
 
2012-10-03  Tomas Kyhlström, Skanska Teknik och Carl-Erik Brohn, C-E Brohn Konsult  
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