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Testbäddar och demo – hur utnyttjar vi det?



Vad är en ”testbädd”?

• Entydig definition saknas

• Exempel från en av VINNOVAs utlysningar:
– ”En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, 

akademi och andra organisationer kan samverka vid 
utveckling, test och införande av nya produkter, 
tjänster, processer eller organisatoriska lösningar inom 
utvalda områden.”

• Testbäddar består både av:
– ”hårdvara” (utrustning, anläggningar, IT-system etc.) 

och 
– ”mjukvara” (kompetens, organisation, affärsidé, etc.)



Vad är en innovation?

• ”nya produkter, tjänster och processer som 
introducerats på konkurrensutsatta marknader”

• ”en idé eller uppfinning är ingen innovation förrän 
den har testats och verifierats kommersiellt, eller 
fått bred spridning på annat sätt.”

• förnyelse av produkter och tjänster på redan 
existerande marknader



Trycka ihop glappet i innovationsprocessen

• Längs innovationskedjan förändras ekonomiskt fokus 
och risktagande:

– Tidiga faser: goda möjligheter till offentlig 
finansiering

– Sena faser: ökat beroende av företagsinsatser 
och riskkapital
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Exempel på testbäddars funktioner

• skapa plattformar för kreativ samverkan mellan 
innovatörer/leverantörer och användare/kunder vid 
utveckling av ny teknik

• skapa kortare ledtider mellan utvecklingssteg och kortare 
kommunikationsvägar mellan aktörer och därigenom 
snabbare innovationsförlopp

• reducera osäkerheter, sprida kostnader och risker vilket 
stimulerar företag och kapital att satsa i tidiga 
utvecklingsskeden

• ge användare/kunder möjlighet att tidigt påverka teknikens 
utformning så att maximal kundnytta skapas

• bredda och effektivisera idé- och kompetensflödet mellan 
forskning, företag och samhälle



Trolig inriktning inom Smart Built Environment 

Testbäddarna:
• ska attrahera de bästa projektidéerna vilket gör att 

sekretess kan behövas 
• är eller kan göras tillgängliga och öppna för användare 

utanför testbäddens egen driftorganisation
• har en varaktighet som sträcker sig längre än till ett enstaka 

projekt
• har ett användningsområde som inte begränsas till en enda 

specifik produkt, tjänst, process eller användare
• inte är ett låst visningsobjekt/demonstration som inte kan 

anpassas för test av nya produkter, tjänster 
och processer



Diskussion

Hur ska vi bäst utnyttja aktiviteten ”innovation labs”?
• Virtuella testmiljöer i fullskaleprojekt?

(ex. större eller mindre bygg- och infrastrukturprojekt)

• Testmiljöer utanför ordinarie processer och projekt?
(ex. HSB Living labs)

• Fysiska labbmiljöer?
(ex. BIM, GIS, Industriella processer)

• Kombinationer

• …



Diskussion

• Vad vill vi uppnå med testbäddar? 
– Nya produkter, processer, tjänster?
– Snabbare kommersialisering?
– Effektivare affärs- och arbetsmodeller?
– …

• Med vilka typer av testbäddar uppnår vi detta?
– Fysiska – virtuella?
– Tekniska – organisatoriska?
– Juridik och regelverk?

• Vilka testmiljöer känner vi till idag som kan utvecklas 
och nyttjas?



Grupper

• Grupp 1: Konferenslokal Spectra
Olle Samuelson, IQ Samhällsbyggnad

• Grupp 2: Konferenslokal Halo
Eva Schelin, IQ Samhällsbyggnad

• Grupp 3: Konferenslokal Lux
Kristina Gabrielii, Peab

• Grupp 4: Konferenslokal Vasastan, Nordic C
Ronny Andersson, Cementa

• Grupp 5: Konferenslokal Birkastan, Nordic C
Lars Stehn, Luleå tekniska universitet



Smart Built Environment

Sammanfattning och slutord





Vad händer nu?

• Interimsstyrelse finns, stämma under 2016

• Bemanning och organisation av kansli, Smart Built Environment, 
konkretisering av programmets innehåll och drift samt avtal för att 
vara part i programmet via styrelsen

• Tre förstudier/projekt startar nu -> kansli/projektledare
• Forskarplattform startar nu -> processledaren genom workshops

• Första utlysningen Q1 2016
• I närtid - öppna workshops för projektplanering av ”Standardisering”, 

”Testbäddar” samt ”Livscykeltänkande LCA/LCC” 



Tack för idag, vi ses igen!


