BIM Alliance intressentgrupp Material, Miljö och Energi
bjuder in till seminarium om BIM
Tid och plats

Onsdag 26 juni kl 10.00 - 15.30 ca
Epicenter, Mäster Samuelsgatan 36, Stockholm

Anmälan

Via mail till marten.lindstrom@more10ab.se
Ange eventuella allergier eller särskilda kostönskemål.
Deltagarantalet är begränsat, v.g. anmäl dig senast 2019-06-14

Målgrupp

Intresserade som arbetar med affärsutveckling och digitalisering inom företag som tillverkar eller
distribuerar material och produkter inom bygg- och installationsområdena. Såväl medlemmar i BIM
Alliance som icke medlemmar är välkomna på detta möte.

Kostnad

Ingen deltagaravgift, men lunch och kaffe betalas av var och en till självkostnadspris (catering i
lokalen). No show-avgift på 500 kr + moms för den som anmält sig och inte dyker upp.

Program:
10.00-10.30

Samling, presentation, mål med dagens möte (Johan Söderqvist/Mårten Lindström,
BIM Alliance)

10.30-10.50

Vad menar vi med BIM och hur kan det komma att påverka alla inom
samhällsbyggandet? (Mårten Lindström, BIM Alliance)

10.50-11.10

BIM och digitalisering i branschen (Viktor Davidov, BIMobject och Hanna Torlén,
ZynkaBIM)

11.10- 11.45

”Juridiska förutsättningar – vad innebär det när man föreskriver en viss produkt eller
likvärdig” (diskussion med Hanna Jönsson och Ingrid Blomqvist från Foyen
advokatfirma)

11.45-12.45

Lunch

12.45-13.15

Dokumentationshysterin – hur får man struktur i alla krav på information som finns?
Hur kan digitaliseringen hjälpa till? Vem gör vad? (Anneli Kouthoofd,
Byggmaterialindustrierna)

13.15-13.45

Hur vi har gjort och vad vi gör för att kombinera olika digitala verktyg för att förändra
affären, och kanske branschen? (Johanna Löndahl, ICA Fastigheter)

13.45-14.15

Hur arbetar ASSA Abloy strategiskt med digitaliseringen? (Torbjörn Andrén och
Jaroslav Lecky, ASSA Abloy)

14.15-15.30

Diskussion och beslut om prioriteringar för gruppens fortsatta verksamhet. Exempel
på frågeställningar:
- Hur agera strategiskt för att positionera material- och produktföretagen i
digitaliseringssammanhang?
- Kan digitaliseringen öppna en eftermarknad som idag är svår att nå?
- I många företag ligger ansvaret för digitaliseringsfrågorna på någon enstaka
person. Hur kan man samverka med andra företag för att hjälpa varandra?

15.30 (senast) Avslutning
Välkommen!
För BIM Alliance
Johan Söderqvist och Mårten Lindström

