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Vi skapar 
Hemlängtan och 

Framtidstro



Vårt bestånd
• 170 anställda

• 11 500 lägenheter

• Varav 852 studentlägenheter

• 850 kommersiella lokaler

• 22 000 hyresgäster

• Bygger ca 200 nya lägenheter om året



Vi är allmännyttan
Hyr inte bara ut bostäder

- Arbetar med att utveckla framtidens 

områden, stad och samhälle

- Vi är till för alla oavsett intresse, ekonomi 

eller fas i livet 



För att uppnå ett

hållbart samhälle 

behöver Mimer

vara en del i

samhällsbyggnad

processen

Samhällsbyggnadsprocessen, Sweco 2021



Vilka hållbarhetsmål formuleras i kommunens

Översiktsplan? Uttryckts som utmaningar.   

Globala hållbarhetsmål

Kommunens hållbarhetsmål

Vilka mål finns uttalat i bostadsbolagets

hållbarhetsstrategi? Uttrycks som KPI:er. 

Bostadsbolagets hållbarhetsmål

Kopplade problem att lösa i bostadsbolagets olika

verksamheter? Uttrycks som effektmål.

Projektets effektmål



POC, pilot/labb & projekt

----

Aktivitetsbudget-/planer

> AFM - Kund-/affärsdata

> BAS - Strömmande data

> BIM -
Byggnadsinformation

----

Handlings- och färdplaner

Informationsriktlinjer

Integrationsriktlinjer

---

Riktlinje för 
Informationssäkerhet

Riktlinje för skydd av 
personuppgifter

Mimer 2030

Kund, Medarbetare, 

Ekonomisk hållbarhet, 

Social hållbarhet och 

Ekologisk hållbarhet

AFFÄRSPLAN

UTVECKLINGS-

PORTFÖLJ

VERKSAMHETS-

ARKITEKTUR

DIGITALISERINGS-

STRATEGI



2022 2025

FIXA BASEN

20302023 2024

Data- & informationsinfrastruktur

MÅLARKITEKTURER
STRATEGI & RIKTLINJER

Samstämmiga verktyg & system

Upphandling & driftsättning av tjänster

BEHOVSBESKRIVNINGAR

UPPHANDLINGSUNDERLAG

Data som plattform 

Virtuella och rumsliga labb

Tillämpad teknologi

HÄR ÄR VI

TILL NÄSTA STEG

Hit ska vi!



För att digitalisera fastigheten 

krävs förmåga att dela 

information mellan system, 

tjänster och organisationer.

Genom UrbanCloud kan vi 

säkerställa förmåga att skapa 

och tillgängliggöra rätt 

information under alla faser i 

fastighetens livscykel.





Nuläge
• Data lagrad i tabeller 

ger informationssilos

• Manuell 
databerabetning vid 
handläggning & analys

• Tidskrävande och svårt 
att komma vidare

Önskat läge
• Dataset modelleras 

med en grafdatabas

• Med maskininlärning 
avtäcks mönster i 
datats relationer

• Nya insikter gör att vi 
lättare kommer vidare

Framtida läge
• Datahantering gör 

realtidsanalys möjlig

• Obrutna 
informationsflöden 
möjliggör smart stad

• Vi samverkar för att nå 
hållbarhetsmålen

Vi borde hantera 
våra datatillgångar 
effektivare.

Våra datatillgångar ger 
ny kunskap och bidrar 

till hållbarhetsmålen.

Våra datatillgångar 
kan länkas i 
ekosystem



Dator

Tabellbunden

Manuell bearbetning

Rutin och upprepning

Digital

Dataset

Maskinell bearbetning

Insikt och effektkarta

Datadriven

Datadelning

AI bearbetning

Förutsagd & preskriptiv



Problem vi utgick ifrån:

”Spretigt med informationen alla 

jobbar lite som man själv vill, 

svårt att komma in som ny och 

veta om man gör rätt”

- Samma dokument ska lagras på många ställen

- Manuell överlämning av information till 

förvaltning

- Manuell hantering under processen, systemen 

hänger inte ihop

- Svårt att följa processen

- Komplexa förhållanden i kravställan

- Höga kostnader på kvalitetsbrister

- Omöjligt att kvalitetssäkra informationen

- Stor differens på digital mognad 

Kan det inte bara var enkelt och fungera!





BIM

Förmåga inom 

Byggnads-

informations-

modellering

Mål-

arkitektur

Aktörs-

nätverk Användar-

scenarion

Digital tvilling som förmåga:
• "Veckans spellista" (medarbetare har datadriven 

att göra-lista)

• Dashboards (datadriven uppföljning)och 

datadrivna beslutsunderlag)

• Digital förvaltning (fastigheter har individuell & 

datadriven underhållsplan)

• Digital konstruktion (datadriven projektering för 

att sänka projektkostnad, motverka fusk och följa 

upp leveranskvalitét automatiskt)

Aktörer & värdenätverk:
Leverantör BIM-kompetens:

Sweco, Groundcon, Zynka BIM, Nikdev, 

AfryX, White, Meta, Tyréns mfl

Leverantörer utveckling:

Neo4j, Idun, Nikdev mfl

Samverkansorgan:

BIM Alliance, Geoforum, IoT Sweden, Svensk

Byggtjänst, Sveriges Allmännytta

Akademi: KTH, Chalmers, Luleå Universitet 

LundsTekniska högskola, Tekniska 

Högskolan i Jönköping

Stakeholders:

SKR/Inera, SiS, Svenska Kraftnät,

Boverket, Skanska, NCC,

Akademiska Hus, Vasakronan,

ICA Fastigheter, Humlegården

Branschorganisationer inom Bygg och

Installation













Vilken information vill vi förvalta?

” Börjar så lite som möjligt, sen utökar vi 

efter efterfrågan och behov”

- Ombyggnadsanalys

- K3 modellen

- Planeratunderhåll

- Förvaltning, serviceanmälningar 

• Ålder på fönster samt vilken sort 1 glas 2 glas eller 3 glas, 

träram eller aluminium

• Vilken ålder, vilken sorts tak och hur gamla, takpapp, tegel, 

betong, plåt, vilken total kvm yta på taken

• Vilken ålder vilken sort trä, puts, tegel eller annat

• Källare, platta på mark, dränering

• Ålder på stammar både inne och ute, invändigt kök, 

badrum (avlopp, vatten, vent, värme) ute dagvatten, 

avlopp, spillvatten, dränering

• Vilka installationer finns och var i byggnaden

• Var går kulvert var ligger uc osv,

• Parkeringsplatser/fastighet vilken sort mark, garage

• på vilka byggnader sitter vilken inglasning, vilken ålder

• Vilket år byggdes byggnaden och när var senaste 

ombyggnadsår

• gäller alla byggnader med modellbeteckning och effekter

• Protokoll på tex. brand, ovk, lekplatser, osv
• till vilken byggnad finns det skyddsrum

• typ av värme- och ventilationssystem (F, FT, FTX) och 1-

eller 2 rör-system Termostatventiler, funktion och fabrikat

Exempel på relationsfrågor:

Till vilka byggnader finns det skyddsrum?



Vilka är med och varför

På uppdrag av tekniska rådet togs BIM-manualen fram som en del av våra tekniska 
anvisningar. Till den hör Bilaga Parameterkravställan 

• B

Bilaga: Parameterkravställan (komponentnivå)



Svenska Byggstandarder och kravställan

Prime Arch - verksamhetsarkitekturramverk

PM BOK/Prince2 – projektstyrningsramverkS

ISO 19650 – standard för strukturering av information

Ska alla ramverk kunna 

samverka och  leva över 

tid behöver de vara 

tillgängliga digitalt



ContechOSGrafdata



Nybyggnads
processen &

Startmöte 



Kunskaps-
portal

PROJEKTLEDARENS PERSPEKTIV

Styrgrupp

Projektplan

Tidsplan

Aktiviteter

Aktiviteter

Aktiviteter

Mimer

Västerås stadAktörer

Information

Process

Aktiviteter

Aktiviteter

Informationen är sammanlänkad och

Kan visualiseras utifrån önskat perspektiv!

Grafdatabasen innehåller byggprocessens

Masterdata

Tidsplan



Kunskapsportal 
för 
byggprocesserMimers Kunskapsportal 



BYGGPROCESSEN















”Vi kommer inte 
fatta stora beslut 
vi kommer fatta 100 
små!”
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