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TEST I BYGGPROJEKT - FÖRSTUDIE 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. Smart Built 
Environment är ett av 16 strategiska innovationsprogram som har fått stöd inom 
ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, 
Energimyndigheten och Formas. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för 
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 
● 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 

renovering 
● 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och 

renovering 
● 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 
● flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 

plattformar samt nya konstellationer av aktörer 
 
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggörs den 
kunskap som tas fram i programmet.  

Förstudien Test i byggprojekt är ett av projekten som har genomförts i programmet. 
Det har letts av projektledare Ylva Berner, WSP och har genomförts i samverkan med 
Novogit, Skanska, Installationsföretagen, NCC och Wimert Lundgren Advokatbyrå i 
arbetsgruppen och med Akademiska Hus, Byggherrarna, Installatörsföretagen, Locum, 
LTU, Skanska, Trafikverket, Yellon och Örebro kommun i referensgruppen. 

Ett av målet med förstudien är att ta fram underlag för det planerade projektet “Test i 
verkliga byggprojekt”. Detta nya projekt föreslås ha två huvudsakliga effektmål. Det 
ena effektmålet är att programmets projektdeltagare ska kunna testa, demonstrera och 
utvärdera nya innovativa tillämpningar av teknik, standarder och processer i verkliga 
byggprojekt. Det andra effektmålet är att behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn 
ska ha kännedom om hur test i verkliga byggprojekt kan genomföras eller hur man 
införskaffar sådan kunskap. 

 

Stockholm, 31 maj 2017  
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Sammanfattning 

Förstudien Test i verkliga byggprojekt syftar till att identifiera hinder för testning och 
komma med förslag på sådant som kan sänka tröskeln för testning i byggprojekt hos 
behovsägare såsom byggherrar, entreprenörer och konsulter samt de som har 
genomarbetade koncept som de vill bygga en affärsverksamhet kring.  

De hinder som identifierats är bland andra tid, organisation och kultur och 
marknadsekonomiska aspekter. Dessa hinder har förstudien aktivt arbetat med och 
genom att arbeta strukturerat med arbetspaket och checklistor kan dessa hinder 
sänkas eller helt elimineras. Detta föreslås utföras i ett kommande projekt inom ramen 
för Smart Built Environment. 

Det kommande projektet ”Test i verkliga byggprojekt” har två huvudsakliga effektmål. 
Det ena effektmålet är att programmets projektdeltagare ska kunna testa, demonstrera 
och utvärdera nya innovativa tillämpningar av teknik, standarder och processer i 
verkliga byggprojekt. Det andra effektmålet är att behovsägare inom 
samhällsbyggnadssektorn ska ha kännedom om hur test i verkliga byggprojekt kan 
genomföras eller hur man införskaffar sådan kunskap. 

För kommande projekt rekommenderas att inleda arbetet med en enkätundersökning 
som kan ge en rättvisande bild över hur tester faktiskt utförs idag och i vilken 
utsträckning. Därefter kan arbetet med fem arbetspaket (AP1-AP5,) där fokus ligger på 
framtagning av handledning för test i verkliga byggprojekt, starta.  
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Summary 

This report aims to identify barriers against testing, demonstrating and evaluating of 
new innovative applications of technologies, standards and processes in construction 
projects. The report leaves a few suggestions on how to reduce these barriers in order 
to ease testing for property owners, consultants, builders and constructors but also for 
those who have new developed concepts that they want to build a business around. 

The barriers identified include time, organization and culture as well as market 
economy aspects. These barriers can be reduced or completely eliminated by working 
structured with work packages and checklists. This is proposed to be carried out in an 
upcoming project under the Smart Built Environment program – “Test i verkliga 
byggprojekt”. 

The upcoming project "Test i verkliga byggprojekt” has two main targets. One is that 
the operators in the construction industry should be able to test, demonstrate and 
evaluate new innovative applications of technologies, standards and processes in 
construction projects. The second effect is that all the operators in the construction 
industry need to know how to implement testing in construction projects or how to 
acquire such knowledge.  

For the upcoming project, it is recommended to start with a survey within the 
construction industry. The survey can provide at true view of how tests are performed 
in construction projects today, and to what extent. Thereafter, work with the five work 
packages (AP1-AP5), focusing on the development of test guidance in real 
construction, projects can start. 
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1 Inledning 
Alla aktörer i samhällsbyggnadssektorn är betjänta av att fler idéer utvecklas till 
färdiga koncept som får praktisk tillämpning och nytta i ett bredare bestånd av projekt, 
och i förlängningen fastigheter och andra byggnadsobjekt. Genom att sänka tröskeln 
avseende genomförandet av test och verifiering i skarpa/konkreta byggprojekt kan fler 
aktörer i byggsektorn få den draghjälp som behövs för att i större utsträckning kunna 
genomföra tester av nya idéer och på så sätt möjliggöra effektivisering av processerna.  

Syftet med tester inom Smart Built Environment är att skapa och erbjuda miljöer för de 
tester och verifieringar som kommer att behöva genomföras inom programmet, det vill 
säga test och verifiering av de idéer som genereras inom programmet, med syfte att 
uppnå programmets långsiktiga effektmål. Men, testerna ska också vara öppna för alla 
som har idéer relevanta för effektmålen. 

Denna förstudie ingår i Programmet “Smart Built Environment” och dess fokusområde 
Innovationslabb. Målet för detta fokusområde är att skapa miljöer för testning och 
demonstration av såväl ny teknik och standarder som för upphandlingsformer, 
arbetssätt och processer. Dessa miljöer kan vara laboratorier, där enskilda 
egenskaper/funktioner hos tekniken kan testas i kontrollerad miljö. Det kan vara en 
konstruerad eller simulerad användarmiljö för test på systemnivå eller i verkliga 
användarmiljöer där teknik testas i och av den verksamhet och organisation där 
tekniken är avsedd att användas. Förstudien och det kommande projektet rör test i 
verkliga byggprojekt och är således av det senaste slaget och kompletterar därmed 
andra initiativ inom fokusområdet. 

1.1 Bakgrund 
I byggprojekt pågår redan idag frekvent tester av både ny teknik och förnyade 
processer. Resultaten från dessa tester dokumenteras och sprids dock inte, i tillräckligt 
stor omfattning. Detta kan delvis bero på att det saknas riktlinjer för hur detta ska 
göras. Tanken med denna förstudie är att utforma strategi för hur sådana riktlinjer kan 
tas fram och på så sätt öka innovationskraften i svensk byggindustri. 

1.2 Syfte  
Syftet med denna förstudie är att identifiera hinder för testning och komma med 
förslag på sådant som kan sänka tröskeln för testning i byggprojekt hos behovsägare 
såsom byggherrar, entreprenörer och konsulter samt de som har genomarbetade 
koncept som de vill bygga en affärsverksamhet kring.  

1.3 Mål 
Målet med förstudien är att ta fram ett genomtänkt koncept för testning och verifiering 
i verkliga byggprojekt. Konceptet består av en projektplan som även innefattar 
riskanalys, omvärldsbevakning och kommunikationsplan. Testförfarandet kan bekräfta 
idéer och innovationer och dess tillämpning samt skapa möjlighet till jämförelse med 
motsvarande traditionell metod eller lösning.  
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1.4 Metod 
Förstudiens arbetsgrupp har träffats en dag per månad och har vid de tillfällena 
arbetat aktivt med olika fokusområden. Där emellan har det förekommit telefonmöten 
med olika av förstudien berörda parter.  Två gånger har referensgrupen deltagit vid 
mötena och har då inkommit med värdefulla synpunkter på hur arbetsgruppen bör 
arbeta vidare.  

Mellan mötena har deltagarna arbetat med omvärldsspaning, inläsning och 
rapportskrivning.  

1.5 Rapportstruktur 
Förstudien inleds med att i kapitel 1 introducera läsaren till förstudien. Därefter följer 
kapitel 2-5 som innehåller beskrivningar av förstudiens frågeställningar mer i detalj, 
såsom vilka övrig initiativ som pågår inom området, kort beskrivning av 
byggprocessens olika faser, vilka hinder som förstudien identifierat samt vilka 
juridiska aspekter som bör beaktas vid testning.  

Därefter, i kapitel 6 och 7, presenteras förstudiens förslag till projektplan för 
kommande projekt.  

Kapitel 8 innehåller förstudiens rekommendationer för det fortsatta arbetet. 

Förstudien innehåller ytterligare fördjupningar i Bilagorna 1-3.  
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2 Omvärldsspaning 
En omvärldsspaning har gjorts för att beskriva vad som pågår inom denna förstudies 
fokusområde samt vad av dessa som kan ha direkta eller indirekta beröringspunkter 
för kommande projekt. Spaningen har innefattat dels de av programmet finansierade 
pågående testbäddsprojekten men också några andra pågående initiativ och projekt 
inom området. 

2.1 VALLA Coach 
VALLA Coach är en mobil testbädd för mätning, coachning och analys ute på fältet i 
konkreta byggprojekt. Den ska stötta företag och byggprojekt till effektiva 
produktionsmetoder för ökad produktivitet, säkerhet samt sänkt miljöpåverkan. 
Metodiken bygger på vetenskapliga ansatser för produktionseffektivisering, 
metodutveckling, digital visualisering och träning samt coachning. 

Syftet är att bygga upp VALLA-metodiken genom att testa den i fem 
husbyggnadsprojekt. Ambitionen är att gemensamt driva VALLA Coach under en 12-
års period och därför organiseras VALLA coach som en centrumbildning på Luleå 
tekniska universitet (LTU). En centrumbildning är en särskild organisationsstruktur 
ledd av en styrelse med företag i majoritet för nära samverkan mellan LTU, i 
samverkan med andra universitet, och näringslivet. VALLA coach kommer att bli 
öppen för användare utanför centrumbildningen reglerat av separata projektavtal som 
godkänns av styrelsen. 

Funktionaliteten delar testbädden i två delar: 

1. Mätning, simulering, visualisering och uppföljning d.v.s. tjänsten att för företag 
att definiera, parametrisera och mäta enskilda arbetsmoment kopplat till en 
byggnadsdel eller en komplettering (t.ex. detaljerade rörelser med sensorer) 

2. En del för coachning av operativ personal med fokus på samverkan och 
visualisering för att skapa ett effektivt flöde och digital träning. 

För kommande projekt (se kapitel 
GEFORMAT 6-
ef48398
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T 7) bör samordning med VALLA inledningsvis att 
ske för del 1 ovan. 

2.2 GeoEkoKalkyl för byggbarhet och 
ekosystemtjänster 

Detta projekt genomförs i samverkan mellan experter och behovsägare så att 
GeoEkoKalkyls funktioner motsvarar målgruppernas behov. Projektmedlemmar består 
av representanter från SGI, Boverket, Malmö stad, Västerås stad, Chalmers och SLU. 

Projektet handlar om att ta fram ett nytt verktyg, GeoEkoKalkyl, som innebär bättre 
kunskapsunderlag om resurser, kostnader och miljöpåverkan till beslutsfattare vid 
planläggning och samråd. Syftet är att underlätta för en resurseffektiv exploatering av 
mark med hänsyn till ekosystem (med funktioner som knyter samman geoteknisk 
markkvalitet med olika EkoSystemTjänster (EST), såsom att upprätthålla en grön 
infrastruktur (vatten- och näringsförsörjning), klimatreglering, rekreation och 
biologisk mångfald eller upprätthålla en buffert- och filterkapacitet (fastläggning av 
föroreningar och reglering av dagvatten). Resultatet från beräkningarna i 
GeoEkoKalkyl är tänkt att presenteras i 2D- eller 3D-kartor samt Excelmatriser och kan 
användas som diskussions- och beslutsunderlag vid planläggning och samråd. 

Projektet ska utveckla en virtuell testbädd i form av ett GIS-baserat verktyg 
GeoEkoKalkyl för att identifiera, dokumentera och visualisera betydelsen av 
ekosystemtjänster (EST) och byggkostnader vid exploatering av mark. Verktyget är 
baserat på befintligt verktyg, Geokalkyl. 

Målet för projektet är att utveckla en digital testbädd för analys av tillgång till eller 
förlust av ekosystemtjänster, så att dessa kan dokumenteras, analyseras och 
visualiseras integrerat med byggnadsteknisk utformning. Verktyget ska vara fritt 
tillgängligt på web-plattform. 

2.3 Smarta plan-, bygg- och förvaltningsprocesser 
över hela livscykeln 

Projektet avser att utveckla en testmiljö för digitalisering av myndigheters och 
näringslivets plan- och byggandeprocesser. Fokus är på att testa informationsutbytet 
mellan olika aktörer och avsikten är att testa hur väl standarder och processer hänger 
ihop även i ett livscykelperspektiv. 

Testbädden består av fyra delar 

• BIM Collaboration Hub, som är ett informationssystem baserat på två ISO-
standarder (IFC för öppna BIM-modeller och Product Lifecycle Support 
(PLCS), för hantering av produkter över hela dess livscykel) 

• Ett informationssystem för transportnät baserat på PLCS 
• En kommunikationsdel som kan kommunicera med externa datakällor 
• En visualiseringsdel som stöder visualisering av såväl geodata som BIM-data. 
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Testbädden kan karaktäriseras som en i huvudsak konstruerad användarmiljö, dvs den 
är lik en reell användarmiljö men ändå kontrollerbar. 

Man planerar för närvarande att genomföra tre tillämpningsprojekt; 

1. Test av standarder för informationsutbytet mellan byggföretag och 
kommuner. Standarderna kommer att testas inom processer relaterade till 
planering / projektering, bygglov / startbesked samt underhåll av kommunala 
geodatabaser i 3D. 

2. Test av specifikationer för 3D fastighetsbildning. Fokus ligger här på 
visualisering av 3D-fastigheter och ägarlägenheter.  

3. Test av gränssnitt mellan projektering och produktion, dvs användning av BIM 
för produktionsstyrning. Här studeras hur en projekterad BIM kan användas 
för platsgjutna stommar.  

Under våren 2017 kommer man främsta att arbeta med att bygga upp testbädden och 
dess fyra komponenter. De tre tillämpningsprojekten kommer att starta tidigast under 
hösten 2017. 

2.4 Standardiserade digitala informationsleveranser 
inom bygg- och anläggningssektorn (SDIIBA) med 
miljö- och hållbarhetsinformation för produkter 
och artiklar 

Olika kundgrupper kräver olika typer av digitala informationsleveranser. Idag finns 
det för många olika kundanpassningar/system som vart och ett endast innebär 
informationsöverföring mellan två parter. 

Om källan till all artikelinformation är varuägaren (producenten) så uppstår en 
utmaning om hur informationen ska se ut och den riskerar att skilja sig åt beroende på 
vilken kund den levereras till. Om informationen dessutom ska användas internt, hos 
varuägaren som systemstöd, förutsätts en lösning/en logik. Ju fler 
integrationslösningar som aktiveras desto tydligare blir motsättningarna. 

De klassificerade egenskaper som finns idag för artiklar är tekniska uppgifter som t.ex. 
längd och bredd, men för miljö- och hållbarhetsinformation finns ingen fungerande, 
standardiserad digital överföring. 

Målet är att upprätta standardiserade, globala, digitala klassificeringar för 
informationsleveranser inom bygg- och anläggningssektorn för samtliga aktörer och 
skeden med fokus på miljö och hållbarhet. 

2.5 Från spill till standardisering  
I detta projekt utforskas lösningar där digitalbaserad design och tillverkning kan 
användas för att i större utsträckning gå direkt från råmaterial till färdigprodukt och 
därigenom kapa hanteringssteg där t.ex. spån och fibermaterial formeras i generella, 
standardiserade former som t.ex. skivor och ark. Avsikten är att skapa 
produktionssystem med större designfrihet, högre materialeffektivitet och färre 
hanteringssteg. 
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Digitalisering förändrar tillverkningsindustrin i grunden och påverkar 
industrisektorer på olika sätt och i olika takt. Förändring genom digitalisering sker i 
form av tillverkningsmetoder anpassade till automatisering, individualisering och 
snabba informationsflöden tillsammans med 3D-print (3DP).  

Inom materialutveckling för 3DP och digital tillverkning finns idag ett stort 
internationellt intresse där svensk skogsnäring och byggindustri tillsammans kan vara 
föregångare i att utnyttja material baserade på träråvara och dess komponenter 
(cellulosa, hemicellulosa, lignin m.fl.) på nya sätt.  

Projektet ska identifiera och testa ett mindre antal tänkbara produktions-kedjor från 
skogsråvara till individanpassad produkt där utgångspunkten är identifierade behov 
och produktdesign för att lösa dessa. 

2.6 Nationella riktlinjer 
Projektet Nationella Riktlinjer BIM är ett av totalt fyra strategiska projekt inom Smart 
Built Environments fokusområde "Standardisering". 

Projektet syftar till att samla och publicera branschgemensamma rekommendationer 
för hantering av modellbaserad information för aktörer och processer som ingår i 
livscykelinformationshantering av den byggda miljön. 

Samtliga aktörer har nytta av gemensamma rekommendationer för hur modellbaserad 
information ska hanteras och förvaltas. Det gör effektivt nyttjande av informationen 
enklare och processer tydligare. 

Projektet ska även beskriva den gemensamma informationsprocessen i planering, 
byggande och förvaltning, med aktiviteter och gränssnitt och rekommendera metoder 
för identifiering och klassificering av objekt i modeller och processer. 

Riktlinjerna kommer bland annat innehålla gemensamma begrepp, processer och 
informationsleveranser. Idag talar vi mest om exempelvis en systemhandling eller 
bygghandling, men med BIM ändras informationsleveranserna vad gäller innehåll och 
form. Hur beskriver man det på ett enhetligt sätt för människor och för datorer? 
Nationella riktlinjer kommer att utgöra en digital publikation tillsammans med verktyg 
som stöder användningen. 

2.7 Slussen  
Slussen mitt i Stockholm är ett av de största stadsomvandlingsprojekten i Sverige när 
det gäller omfattning, tekniska utmaningar och budget (ca 12 miljarder). Stockholms 
stad finansierar hela byggnationen och har som ambition att ligga i framkant 
beträffande teknik i framtagandet av handlingarna för projektet. 

Med femdubblad kapacitet att släppa ut vatten från Mälaren till Saltsjön minskas 
risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen. Det säkrar också 
vattentillgången för de cirka två miljoner människor som får sitt dricksvatten från 
Mälaren. 

I Slussenprojektet kommer bygghandlingarna ska utformas modellbaserat i ställt för 
traditionellt med ritningar. Detta för att minimera administration och kunna 
projektera/producera anläggningen så effektivt som möjligt. 
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Projektet kommer att ställa nya krav på projektgenomförandet och hur de digitala 
verktygen ska utnyttjas på bästa sätt. Detta gäller såväl yrkesarbetare som 
projektledare och övrig personal. 

2.8 Läsplattan ut på bygget 
Byggbranschen är stor. Trots sin starka position går en stor del av omsättningen i 
branschen till spillo genom bristfällig kommunikation mellan projektleden. Onödiga 
kostnader som i många fall kan härledas till distribution och administration kring 
ritningar. Ritningar trycks vanligtvis på papper och är lika svåra att hantera som att 
hålla reda på. När ritningarna sedan revideras under projektets gång innebär det mer 
administration och större kostnader. 

Visionen med Proyk är att hanteringen av ritningar både blir smidigare och mer 
kostnadseffektiv. Ritningar uppdateras, distribueras och läses på specialanpassade 
digitala ritningsläsare. Systemet är en molntjänst som uppdateras i realtid och kan 
kopplas ihop med alla projekthanteringssystem, genom integration via API, vilket gör 
att Proyk kan användas på samma sätt i alla projekt. 

Ritningsläsarna är designade för att tåla de tuffa miljöförhållandena som kan råda på 
byggarbetsplatser och EPD-skärmen återger ritningarna med perfekt kontrast även i 
hög solbelastning. Reella test på byggarbetsplatser pågår just nu  vilket möjliggör att 
effekten av nyttjandet kan studeras  och mätas. 

2.9 Europeiska initiativ  
Europa 2020 är en politisk strategi för förbättringar av ekonomin inom Europeiska 
unionen under 2010-talet1. Den ersätter den tidigare Lissabonstrategin. Europa 2020 
syftar bland annat en hållbar ekonomi med tillväxt och ökad koordinering mellan 
medlemsstaterna genom “smart tillväxt”, “hållbar tillväxt” och “tillväxt för alla”. 

Europa 2020 ska förverkligas med hjälp av ett antal initiativ, exempelvis den digitala 
agendan för Europa och andra initiativ kopplade till innovation och resursanvändning. 

Sverige är en högt rankad innovationsnation och man ligger idag på andra plats i 
Europas innovationsliga, efter Schweiz. Viktiga europeiska satsningar är exempelvis 
forskningsprogrammet Horizon 2020 samt olika program för att stödja samverkan 
mellan aktörer i olika medlemsstater. Näringsdepartementet har sedan i mars 2017 
gett Vinnova i uppdrag att ”utveckla Vinnovas roll som samverkanspart för 
regelgivande myndigheter för att förbättra förutsättningarna för att innovationsstöd, 
regulatorisk rådgivning och tillståndsprocess ska utgöra en sammanhållen process 
som stöder innovation från idé till marknad. Målet med uppdraget är att stärka 
Sveriges roll som testbädd för nya innovationer”2 . Vidare konstaterar man i detta 
regeringsuppdrag att ”en sammanhållen innovationsprocess från idé till marknad, bör 
dock inte enbart beakta de regulatoriska utmaningarna, utan även ta hänsyn till de 
särskilda utmaningar som unga innovativa företag har i form av till exempel 
rådgivning, kapital och idémognad.” 

                                                                    
1 https://ec.europa.eu/info/strategy/european-semester_en 
2 
http://www.regeringen.se/contentassets/6e51b791090445acbe66c51fbe6106ae/n1
7-01832.pdf 
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Europa 2020 stöds av forskningsprogrammet Horizon 2020. Frågeställningar kopplade 
till Smart Built Environment finns exempelvis inom delområde 10 (Secure, Clean and 
Efficient Energy), delområde 11 (Smart, green and integrated transport) och 
delområde 17 (Cross-cutting activities).  
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3 Byggprojektets faser  
Byggprocessen är uppdelad i några steg som är i stort sett samma, oavsett om de är 
hus- eller infraprojekt. Delprocesserna kan dock variera i omfattning beroende på 
projektets beskaffenhet. Nedan beskrivs kort byggprojektets olika delar och innehåll. 

 
Figur 1: Byggprojektets olika faser 

 

3.1.1 Utredning 
När ett behov uppstår på att skapa ny byggnad eller infrastruktur, sker en 
utredningsfas. I utredningen beskrivs verksamheten som ska nyttja projektet när det 
är färdigställt. Detta görs för att identifiera vilka krav och önskemål som ska läggas in i 
projektet.  

3.1.2 Programskede  
Efter utredningen genomförs fasen programskede, där programhandlingar skapas för 
projektet. Dessa beskriver projektets grundläggande krav såsom geografisk placering, 
yta, teknisk standard, gestaltning etc. Programhandlingarna innehåller underlag för 
beslut om fortsättning.  

3.1.3 Systemskede 
I denna fas utreds hur projektets kravbild kan uppnås på bästa sätt. Detta görs i form 
utav utredningar av bland annat hur olika tekniska system kan uppfylla kraven och 
också optimeras utifrån en totalbild av projektets krav. I detta skede skapas 
systemhandlingen som ger en första bild av hur projektet kan komma att se ut och den 
ligger även till grund för kostnadskalkylering.  

3.1.4 Bygghandlingsskede  
Utifrån systemhandlingarna tas bygghandlingarna fram. Dessa används för uppförande 
av den aktuella byggnaden eller anläggningen. Handlingarna tas fram av beställaren 
vid utförandeentreprenader (AB04) och av entreprenören vid totalentreprenader 
(ABT06).   

3.1.5 Produktion 
När projekteringen enligt ovan är genomförd startar produktionen av det som ska 
byggas. Produktionsskedet avslutas med slutbesiktning. 

Utredning Programskede Systemskede Bygghandlingsskede Upphandlingsskede Produktionsskede Överlämning och
förvaltning
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3.1.6 Överlämning och förvaltning 
När entreprenaden är godkänd vid slutbesiktning övergår resultatet till kunden. Efter 
det inleds förvaltningsfasen. Under de första åren har kunden garanti på projektet 
(normalt 5 år).  

3.2 Test i byggprojekt 
I alla av ovan beskrivna faser kan tester pågå. I kapitel 
990686 \r \h  \* MERGEFORMAT 4 och 
 REF
 _Re
f482
5791
41 \
r \h
  \* 
MERG
EFOR
MAT 
5 beskrivs vilka hinder och möjligheter tester har i 
de olika faserna. 
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4 Hinder för testning 

4.1 Tid 
I dag är tidsplanerna i de faktiska byggprojekten mycket pressade, vilket gör det svårt 
att få tid för testverksamheten. I ett projekt där förutsättningarna hela tiden förändras, 
är det svårt att testa en ny process, produkt eller tjänst. Dessutom är utvärderingen av 
ett sådant test mycket svår då förutsättningarna hela tiden förändras. 

I en högkonjunktur, liknande den som råder i nuläget, är det generellt sett svårt att 
hitta resurser och tid för att göra tester av något nytt. Å andra sidan kan det i en 
lågkonjunktur också vara svårt att genomföra tester eftersom det inte finns pengar för 
att göra testerna.  

4.2 Organisation och kultur 
Företagens kultur och organisationsstruktur förs ofta fram som ett hinder för 
testverksamhet. Det kan säkert stämma till viss del, men vår uppfattning är att det är 
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större sannolikhet att det handlar om grundläggande förutsättningar i byggbranschen. 
T.ex. komplexa projekt som kräver lång och noggrann planering, låga marginaler och 
stora kostnader om något går fel (tänk enstegstätade fasader).  

En del organisationer kan möjligen lida av ”felrädsla”4 för att enskilda medarbetare 
riskerar att få bära skulden om något experimentellt går fel. Organisationerna har idag 
inga eller få sätt att uppmuntra testverksamheten med. Detta hänger också ihop med 
hur företagen är försäkrade. 

Ett annat hinder för tester av nya digitala processer kan också vara en förhållandevis 
låg IT-mognad i många organisationer. Dessutom kan det ofta var osäkerhet om de 
produkter som testas kan fungera tillsammans med andra (interoperabilitet). I sådana 
fall väljs, självklart, en känd produkt framför en okänd.  

Byggbranschen anses ofta vara konservativ. Det finns förstås goda skäl till det, 
eftersom det är fråga om stora investeringar, som förutsätter att det som produceras 
har en lång livslängd. Det minskar möjligheterna att testa nya oprövade lösningar. 
Ytterligare aspekter som försvåra möjligheter att testa är att det många aktörer 
involverade i ett byggprojekt och att många projekt är engångsprojekt. 

4.3 Marknadsekonomiska aspekter 
En förutsättning för att det ska vara möjligt att uppnå Smart Built Environments högt 
ställda mål inom angiven tid är nog att smarta lösningar och kloka idéer får en stor och 
snabb spridning bland byggbranschens olika aktörer.  

Det finns förstås en risk för att sedvanliga marknadsekonomiska aspekter kan komma 
att sätta käppar i hjulet för en sådan snabb spridning. Ett bolag som lägger tid och 
pengar på att utveckla en ny lösning, etc. vill rimligen få avkastning på denna under så 
lång tid som möjligt. Det är svårt att se att privata bolag skulle ha något större intresse 
av att lägga mycket tid och pengar på utveckling av ”open source”-liknande lösningar 
som rör deras kärnverksamhet, om man inte samtidigt utvecklar nya 
ersättningsformer i byggbranschen. Att ta fram sådana ersättningsformer kan tyvärr ta 
lång tid (jfr de långvariga, och ännu inte helt lösta, problemen som t.ex. media-, musik- 
och filmindustrierna haft för att hitta fungerande ersättningsformer i en ny digital 
värld).  

Byggbranschen har dessutom en än större utmaning än många andra branscher, 
eftersom ersättning på löpande räkning är så vanligt förekommande. En konsult eller 
entreprenör som till stora delar får sina intäkter på löpande räkning kommer rimligen 
ha lägre incitament att uppfinna lösningar som minskar antalet debiterbara 
”mantimmar”. Det kan därmed komma att krävas mer av fastprisavtal eller i vart fall en 
förståelse för och vilja bland beställare att t.ex. betala löpande för det som ett 
avancerat IT-system gör istället för de alternativa ”persontimmarna”.          

4.4 Kommunikation  
Inom de berörda företagen finns det ofta en hög ambition av att vilja effektivisera inom 
projekten och organisationen. Ofta upplevs det dock oklart om vad som ska testas och 

                                                                    
4 Micco Grönholm,Head of Future i Helsingborgs kommun, seminarium 8 maj 2017 
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varför. När det finns något nytt att testa, är beskrivningen av hur detta ska gå till och 
vad det ska leda fram till ofta oklart.  

Då kunderna definierar produkten och då också genomförandetider för denna, har 
övriga parter svårt för att förbereda sig för att i nästa projekt testa en ny innovation. 
För att kunna få med en ny innovation krävs det ofta en lång införsäljningsprocess, 
vilken är svår att hinna med då ledtiden från annonserat projekt till faktisk byggstart 
ofta är relativt kort.  

4.5 Ekonomi 
Oavsett vad som ska testas medför det någon form av ekonomisk risk. Denna risk, och 
hur den kan minimeras, beskrivs i kapitel 5, nedan. För att möjliggöra en ökad testvilja, 
är det väsentligt att de ekonomiska riskerna och möjligheterna på ett enkelt sätt 
beskrivs och blir kalkylerbara för respektive test. För att göra en jämförelse behövs ett 
utgångsvärde att jämföra med, vilket idag inte alltid finns, särskilt då inte när det gäller 
enhetstider för montage på arbetsplatsen.  

4.6 Svårt att skapa relevanta referensobjekt 
En av Smart Built Environments metoder för att uppnå målen är att skapa relevanta 
referensobjekt som andra ska kunna förstå och, i någon mån, förlita sig på i annan 
testverksamhet. Tester i verkliga byggprojekt kommer sannolikt att innehålla fler 
projektunika variabler än tester som genomförs i laboratorium eller testbäddsmiljöer. 
Därmed finns det en risk för att man inte kommer att kunna dra så många och så 
långtgående generella slutsatser av olika tester i verkliga byggprojekt som Smart Built 
Environment hoppas på. Det vill säga att man inte kommer att få fram tillräckligt 
många relevanta referensobjekt, även om man lyckas få igång en omfattande 
strukturerad testverksamhet.    

4.7 Individers betydelse 
Organisations- och affärsuppläggsutveckling (som t.ex. samverkansentreprenader) 
sker ofta genom att eldsjälar driver tidiga försöksprojekt. När sådana försök blir 
framgångsrika och skalas upp är det inte ovanligt att de initialt positiva resultaten 
faller märkbart i genomsnitt. Det kan t.ex. bero på att ett antal människor som inte är 
entusiaster (och ibland rena motståndare) till det nya ”tvingas” arbeta i den nya 
formen. De här typerna av problem förekommer i all verksamhet där enskilda 
individers beteende, förkunskaper och sätt att använda ett nytt system o dyl har stor 
betydelse för utfallet.  

Ett hinder för vederhäftig testning av sådana system är således att det kan vara svårt 
att testa – eller snarare vikta – betydelse av testindividernas engagemang, förkunskap, 
m.m. Om det är svårt att göra kan det bli svårt att skapa vederhäftiga referensobjekt 
och svårt att bedöma vilka projekt som har störst möjligheter att leverera stora 
förbättringar eller kostnadssänkningar vid en uppskalning.   
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5 Juridiska aspekter 
I detta avsnitt beskrivs i första hand de särskilda juridiska övervägande som bör göras 
när tester utförs i ett byggprojekt. De frågor som aktualiseras med anledning av att 
testerna ska vara relaterade till digitalisering påverkas enligt vår bedömning inte av 
att testerna utförs i skarpa byggprojekt, eftersom de överväganden som tar sikte på 
digitalisering i allt väsentligt torde vara desamma oavsett var testet utförs. Däremot 
finns särskilda förutsättningar att beakta när tester ska utföras i ett byggprojekt, 
oavsett om det som ska testas är relaterat till digitalisering eller inte. Inledningsvis 
beskrivs allmänt vissa förutsättningar som är typiska för ett byggprojekt samt vilka 
överväganden och risker som detta innebär. Därefter följer avsnitt om försäkring och 
standardavtal inom byggbranschen.  I Bilaga 2 - Checklista juridik ett utkast till en 
checklista över sådant som bör beaktas i samband med testverksamhet.  

5.1 När i byggprocessen ska testverksamheten 
initieras och med vem ska avtal ingås? 

En förutsättning för en lyckad testverksamhet är att den kan genomföras på ett 
planerat och strukturerat sätt. Som framgått ovan under kapitel 3 startar den process, 
som ska leda fram till den färdiga entreprenaden, långt innan arbetet på 
arbetsområdet påbörjas. Var i denna process testverksamheten ska initieras beror på 
vad som ska testas. Om testet t.ex. avser något som ska bli del av eller kommer att 
påverka utformningen av den färdiga entreprenaden måste detta vanligtvis beaktas 
redan under projekteringsfasen (program- eller systemhandlingsskedet). Detsamma 
kan gälla om testet berör flera aktörer, t.ex. ett gemensamt 
informationshanteringssystem. Om å andra sidan testet utförs självständigt och utan 
påverkan på entreprenaden kan testverksamheten initieras i ett senare skede. Dessa 
frågor är också av betydelse för frågan med vem avtal ska ingås. Om testverksamheten 
kan påverka den färdiga entreprenaden eller direkt eller indirekt berör flera aktörer är 
det lämpligt att avtal träffas med byggherren. I de fall testet enbart berör en enskild 
aktör, t.ex. en entreprenör, räcker det ofta att träffa avtal direkt med denne. 

5.2 Testverksamheten på byggarbetsplatsen  
Ett byggprojekt utförs inom ett begränsat område där det normalt pågår en mängd 
verksamheter med olika aktörer, och där arbetsområdet förändras allteftersom 
byggprojektet framskrider. Att utföra testverksamhet i ett pågående byggprojekt 
innebär därmed särskilda utmaningar såtillvida att man måste anpassa sig till rådande 
och föränderliga förutsättningar och samordna verksamheten med övriga aktörer. Man 
måste därför göra en gedigen analys av den påverkan som testningen kan ha på andra 
aktörers verksamhet. Det är också nödvändigt att säkerställa tillgång till 
arbetsområdet i den utsträckning som är nödvändig, samt tillgång till allmänna 
hjälpmedel, som el, vatten, allmänna utrymmen och gemensam IT-system. Det är 
viktigt att skapa tydliga kommunikationsvägar så att man t.ex. får information om vad 
som händer på arbetsplatsen och kan lämna information om den egna verksamheten 
som kan påverka andra aktörer.  
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5.3 Behov av att definiera det som ska testas 
Testverksamheten kan innebära att något av betydelse ska tillhandahållas för att 
användas av någon annan aktör. Det kan t.ex. vara fråga om ett hjälpmedel eller 
resultatet av en process som ska användas av en entreprenör. Om detta kan påverka 
entreprenörens arbete är det viktigt att definiera det som ska tillhandhållas, dels för 
att båda parter ska en gemensam syn på vad som tillhandhålls, dels för att kunna 
klargöra orsaken om resultatet avviker från det förväntade. En definition av det som 
tillhandhålls kan t.ex. ske i form av en beskriven funktion eller ett slutresultat som ska 
uppnås.   

5.4 Risker - Vad kan gå fel, vilka kan konsekvenserna 
bli och vem ska ha ansvaret? 

Det finns vanligtvis risker hänförliga till testverksamhet, t.ex. att de resultat som ska 
levereras blir fel, vilket i sin tur kan påverka andra aktörer som använder resultatet. 
Något som ska testas är normalt inte färdigutvecklat, vilket i sig innebär en förhöjd 
risk. Det finns också risker som är hänförliga till omgivningen, t.ex. att arbetsområdet 
inte ser ut på det sätt som förutsetts och som varit nödvändigt för genomförandet, eller 
att man inte får information som krävs för att genomföra testet. Testverksamheten 
eller resultatet av den kan också påverka andra aktörers möjligheter att utföra sina 
åtaganden i enlighet med vad de åtagit sig att göra eller utsätta dem eller deras 
prestation för risker.  

Det är således viktigt att identifiera vilka risker som är förknippade med 
testverksamheten och göra vad man kan för att undvika dem eller reducera 
sannolikheten för att de inträffar. En grundläggande del av en sådan riskanalys är att 
klargöra vilka konsekvenser som ett felaktigt eller misslyckat test kan få. Det är stor 
skillnad om ett misslyckat test enbart får den konsekvensen att det får göras om, 
jämfört med om ett visst utförande måste rivas och göras om. Det sistnämnda kan 
många gånger vara skäl för att helt avstå från att testa  

Det bör också klargöras hur ansvaret för en viss risk ska fördelas mellan de inblandade 
och om någon eller flera av dem ska ha ett begränsat ansvar (t.ex. i form av ett 
skadeståndstak).  

5.5 Försäkring 
Ett sätt att hantera risker kan vara att teckna en försäkring som omfattar risken. När 
det gäller tester så måste man dock vara särskilt uppmärksam på försäkringsvillkoren 
eftersom testverksamhet kan medföra utökade risker och därmed helt eller delvis vara 
undantagna från försäkringens omfattning.  

En grundläggande försäkringsrättslig princip är att försäkringstagaren är skyldig att 
upplysa försäkringsgivaren om förhållanden av betydelse för riskbedömningen. Om 
försäkringstagaren underlåter att lämna relevanta upplysningar kan det medföra att 
försäkringen inte täcker vissa skador. Vidare kan en försäkring undanta skada som 
orsakas av felaktig produkt, om felet skulle ha uppmärksammats om undersökningar 
och provningar utförts enligt de normer och principer som tillämpas inom branschen. 
Vissa typer av försäkringar omfattar bara plötslig och oförutsedd skada. Det är således 
inte säkert att det går att försäkra eventuella skador till följd av en testverksamhet, där 
man medvetet tagit risker. Det förekommer också att datainformation helt undantas 
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från försäkring, eller det ställs särskilda krav på hantering av sådan information för att 
den ska omfattas av en försäkring.  

Vilken försäkring som är mest lämplig är beroende av på vilken typ av testverksamhet 
som ska bedrivas. Allriskförsäkring är i första hand avsedd att täcka skada på den egna 
entreprenaden. Sådan kan vara lämplig t.ex. om testet avser en produkt som ska bli del 
av den slutliga entreprenaden. Ansvarsförsäkring avser att i första hand täcka 
skadeståndsskyldighet för person- och sakskada enligt allmänna skadeståndsskyldiga 
regler, men kan också omfatta skadestånd enligt vissa allmänna 
leveransbestämmelser. Konsultansvarsförsäkring avser att täcka skada i samband med 
rådgivande verksamhet, t.ex. utförandet av beräkningar, beskrivningar råd eller 
anvisning. Om testverksamheten t.ex. avser bearbetning av information/beräkningar 
som ska användas av annan aktör av betydelse för annan kan det vara lämpligt med en 
konsultansvarsförsäkring. 

5.6 Ett standardavtal för testverksamhet?  
 

5.6.1 Byggbranschens och IT-branschens standardavtal  
AB 04 och ABT 06 reglerar förhållandet mellan en beställare och en entreprenör i en 
entreprenad. AB 04 är avsett för projekt där beställaren svarar för projekteringen och 
entreprenören för utförandet av entreprenaden, medan ABT 06 är avsett för 
entreprenader där entreprenören, utöver byggnationen även, helt eller delvis, svarar 
för projekteringen.   

Motsvarande avtal, AB-U 07 resp. ABT-U 07, finns för att reglera förhållandet mellan 
entreprenören och av denne anlitad underentreprenör.  

Ovanstående avtal bygger bl.a. på den principen att den som tillhandhåller en uppgift 
(information) eller en teknisk lösning har ett strikt ansvar för att denna är riktig.  

ABM 07 tar sikte av köp av varor i yrkesmässig byggverksamhet. Även AMB 07, som i 
sin tur hänvisar till köplagen, utgår på att den som tillhandhåller en vara också 
ansvarar för att den fyller avtalad funktion och i övrigt är kontraktsenlig. 

ABK 09 är avsedd att användas vid konsultuppdrag inom arkitekt- och 
ingenjörsverksamhet. Konsultens ansvar enligt ABK 09 för skada som denne orsakat 
motparten genom vårdslöshet.  

Ovanstående avtal är avsedda för kommersiella förhållanden, där en part mot 
ersättning anlitar en professionell aktör för att leverera eller utföra viss avtalad 
förpliktelse. I en testverksamhet torde utgångspunkten vara en annan, nämligen att 
någon själv eller i samarbete med annan aktör önskar utföra ett visst test, där det finns 
en viss osäkerhet i utfallet. I allmänhet torde någon ersättning inte utgå. Det kan göra 
det svårt för den som vill testa något att axla ett skadeståndsansvar motsvande det 
ansvar som en debiterande aktör har enligt ovanstående standardavtal. Omvänt kan 
den som tillåter ett test i sin verksamhet vara skeptisk till att utsätta sin verksamhet 
för risk utan att få kompensation från den som vill testa något.     

Även om befintliga standardavtal inte är avsedda eller lämpliga att ligga till grund för 
en överenskommelse om testverksamhet, kan de utgöra källa för att identifiera frågor 
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som bör beaktas inom ramen för en överenskommelse om testverksamhet.  Även AMA 
AF 12, som är avsedda att reglera projektspecifika frågor uppmärksammar 
förhållanden som kan behöva regleras i samband med testverksamhet. 

Utöver standardavtalen i byggbranschen kan även standardavtal i IT-sektorn bli 
aktuella att snegla på vid tester av digitala system. Det finns ett tiotal olika 
standardavtal för IT-sektorn, t.ex. Avtal 905 Vilket ansvar ska t.ex. en leverantör av ett 
datorprogram som ska testas ha för programmets funktionalitet, dess tillförlitlighet 
och för förlusten av data? 

5.6.2 ”Teststandardavtal”, modellklausuler och checklistor 
I både byggbranschen och IT-branschen finns således ett antal olika standardavtal för 
olika typaffärer. Som vi uppfattat det är Smart Built Environments ambition att skapa 
en gemensam plattform för tester av en mängd olika typer av idéer, produkter, tjänster 
och affärsupplägg, med digital koppling.  

Enligt vår uppfattning innebär det att det inte är meningsfullt att försöka ta fram ett 
gemensamt standardavtal som ska kunna användas för alla typer av digitala tester i 
skarpa byggprojekt. Det vore som att ta fram ett gemensamt standardavtal för alla 
typaffärer i byggbranschen. Ett sådant avtal skulle antingen behöva vara extremt 
omfattande eller väldigt generellt (dvs. intetsägande).  

Ett omfattande standardavtal skulle sannolikt i sig bli ett hinder för framtida tester. Få 
beställare eller entreprenörer skulle vara intresserade av att sätta sig in i ett komplext 
regelverk för något som de vanligtvis inte får något ekonomiskt utfall av. 

Ett generellt standardavtal skulle å andra sidan kunna förleda aktörer att tro att det 
alltid är enkelt att tillåta tester eller få något testat. Det finns en risk för att aktörerna 
skulle utgå från att författarna till ett standardavtal har beaktat alla tänkbara aspekter 
av alla tänkbara tester.        

Vi anser däremot att det kan vara en poäng att utforma en del standardklausuler som 
typiskt sett aktualiseras vid testverksamhet, som t.ex. immaterialrätts- och 
sekretessvillkor. Även sådana riskerar dock att bli rätt omfattande på den generella 
nivån. Det gäller inte minst immaterialrättsliga frågor, eftersom testarens rättigheter 
till hela eller delar av det som ska testas kan variera stort.      

Det kommande projektet bör enligt vår uppfattning fokusera på att ta fram en 
genomtänkt och djuplodande checklista över sådant som normalt behöver övervägas 
för att kunna bedöma de ”juridiska” riskerna i enskilda byggprojekt. Bilaga 2 - 
Checklista juridik är ett embryo till en sådan lista.  

En sådan lista kan sedan ligga till grund för riskbedömningen avseende specifika tester 
och därmed för de avtal som kan behöva ingås.  

En avgörande faktor vad gäller behovet av omfattande avtal är om ett test påverkar 
projektet i övrigt eller andra aktörer på ett sätt som – förenklat – kan leda till 
ekonomiska konsekvenser för dem.  Om så inte är fallet räcker det nog ofta med ”ett 
handslag” och, möjligen, en enkel immaterialrättsreglering.  

                                                                    
5 https://www.itotelekomforetagen.se  

https://www.itotelekomforetagen.se/


 
 

27 
 
 

TEST I BYGGPROJEKT - FÖRSTUDIE 

6 Projektbeskrivning 
Detta kapitel beskriver det kommande projektet “Test i verkliga byggprojekt”. Tanken 
är att medel för detta projekt ska sökas inom ramen för Smart Built Environment.  

6.1 Bakgrund 
De senaste åren har användningen av begreppet “testbädd” ökat i Sverige, och flera 
satsningar med fokus på att öka förekomsten och kvalitén i olika testbäddar har 
initierats, till exempel ”Testbäddar för miljöteknik” 6, ”Testbäddar inom hälso-
/sjukvård och äldreomsorg”7, Test Site Sweden8, och nyligen lanserade regeringen 
satsningen ”Testbädd Sverige”9 med målsättningen att göra det mer attraktivt att 
investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer.  

Många entreprenörer beskriver också en till antalet omfattande testverksamhet som 
pågår dagligdags. Ett problem är dock att resultaten av dessa tester inte dokumenteras 
och sprids, inte ens inom den egna organisationen. I bästa fall kvarstår erfarenheterna 
hos den eller de personerna som utförde testerna. 

EU’s forskningsprogram Horizon 2020 bedriver forskning inom många områden. Ett 
av de horisontella teman i delområde 17 är ”Smart and Sustainable Cities”10. Det har 
funnits flera utlysningar inom området ”Smart Cities and Communities” som är 
inriktade mot demonstration av storskaliga lösningar, exempelvis där tekniker för 
smarta hem och byggnader integreras med förnyelsebar energi, smarta energisystem, 
lagring av energi, eldrivna fordon med tillhörande infrastruktur för laddning. Titlarna 
på de beviljade projekten indikerar dock att inget projekt har sitt huvudsakliga fokus 
på test i verkliga byggprojekt. Trots dessa satsningar på såväl europeisk som nationell 
nivå, så saknas det riktlinjer och metoder för hur man genomför tester i verkliga 
byggprojekt på ett strukturerat sätt. Tanken bakom projektet “Test i verkliga 
byggprojekt” är att utforma sådana riktlinjer och på så sätt öka innovationskraften i 
svensk byggindustri. 

6.2 Syfte för kommande projekt 
Smart Built Environment är en satsning för att utveckla ett billigare, snabbare och mer 
hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som digitaliseringen ger. Satsningen 
samordnas av IQ Samhällsbyggnad med stöd från Vinnova, Energimyndigheten och 
Formas.  

Projektet “Test i verkliga byggprojekt” ingår i Programmet “Smart Built Environment” 
och dess fokusområde Innovationslabb. Målet för detta fokusområde är att skapa 
                                                                    
6 https://www.vinnova.se/e/testbaddar-inom-miljoteknikomradet-2017/testbaddar-
inom-miljoteknikomradet-varen-2017/ 
7 http://www2.vinnova.se/sv/misc/Utlysningar/Effekta/Testbaddar-inom-halso--
och-sjukvard-och-aldreomsorg/ 
8 http://www.testsitesweden.com/ 
9 http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/845-miljoner-kronor-till-
en-kraftsamling-for-innovation/ 
10 https://eu-smartcities.eu/content/information-horizon-2020-call-smart-cities-and-
communities-2015 

https://www.vinnova.se/e/testbaddar-inom-miljoteknikomradet-2017/testbaddar-inom-miljoteknikomradet-varen-2017/
https://www.vinnova.se/e/testbaddar-inom-miljoteknikomradet-2017/testbaddar-inom-miljoteknikomradet-varen-2017/
http://www2.vinnova.se/sv/misc/Utlysningar/Effekta/Testbaddar-inom-halso--och-sjukvard-och-aldreomsorg/
http://www2.vinnova.se/sv/misc/Utlysningar/Effekta/Testbaddar-inom-halso--och-sjukvard-och-aldreomsorg/
http://www.testsitesweden.com/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/845-miljoner-kronor-till-en-kraftsamling-for-innovation/
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/09/845-miljoner-kronor-till-en-kraftsamling-for-innovation/
https://eu-smartcities.eu/content/information-horizon-2020-call-smart-cities-and-communities-2015
https://eu-smartcities.eu/content/information-horizon-2020-call-smart-cities-and-communities-2015
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miljöer för testning och demonstration av såväl ny teknik och standarder som för 
upphandlingsformer, arbetssätt och processer. Dessa miljöer kan vara laboratorier, 
där enskilda egenskaper/funktioner hos tekniken kan testas i kontrollerad miljö. Det 
kan vara en konstruerad eller simulerad användarmiljö för test på systemnivå eller i 
verkliga användarmiljöer där teknik testas i och av den verksamhet och organisation 
där tekniken är avsedd att användas. Detta projekt som rör test i verkliga byggprojekt 
är således av det senaste slaget och kompletterar därmed andra initiativ inom 
fokusområdet. 

Behovsägare i form av exempelvis byggherrar, entreprenörer och konsulter, samt de 
som har genomarbetade koncept som de vill bygga en affärsverksamhet kring, är de 
som har störst nytta av att sänka tröskeln för testning i byggprojekt. Även 
byggentreprenörer och installationsföretag som är nyfikna på ny teknik och nya sätt 
att arbeta kan dra nytta av projektet genom att de får hjälp till att bygga upp en egen 
kunskap kring hur nya koncept kan införas på ett kontrollerat sätt. 

6.3 Mål för kommande projekt 
Projektet “Test i verkliga byggprojekt” har två huvudsakliga effektmål. Det ena 
effektmålet är att programmets projektdeltagare ska kunna testa, demonstrera och 
utvärdera nya innovativa tillämpningar av teknik, standarder och processer i verkliga 
byggprojekt. 

Det andra effektmålet är att behovsägare inom samhällsbyggnadssektorn ska ha 
kännedom om hur test i verkliga byggprojekt kan genomföras eller hur man 
införskaffar sådan kunskap. 

Projektet förväntas producera följande resultat:  

• En handledning för hur man genomför tester i verkliga byggprojekt. 
Handledningen ska innehålla vägledning för hur man upprättar en fungerande 
teststrategi 

• Plan för förvaltning av handledningen. Planen ska ange möjlig finansiering, 
organisation och omfattning av förvaltningen 

• Kommunikationsplan för handledningen och dess användning 
 

6.4 Begrepp 
Fokusområdet “Innovationslabb” omfattar testbäddar och demonstrationsmiljöer. 
Begreppet testbädd används av flera olika aktörer. Inom Smart Built Environment 
definieras begreppet testbädd som: 

”Fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna 
samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller 
organisatoriska lösningar.” 

Rent semantiskt så indikerar begreppet testbädd en miljö som i huvudsak används för 
upprepade tester. Då detta inte är fallet med tester i verkliga byggprojekt, kommer 
därför begreppet testmiljö att användas istället. 
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6.5 Resultat 
Projektet förväntas producera följande resultat:  

● En handledning för hur man genomför tester i verkliga byggprojekt. 
Handledningen ska innehålla vägledning för hur man upprättar en fungerande 
teststrategi, exemplifierade med hjälp av fem typfall.  Handledningen ska 
innehålla  

o Beskrivning av de typfall som används  
o Specifikation av testobjekt och referensobjekt. Testobjekt är 

företeelsen som ska testas och referensobjekt är ev. externa objekt 
som kan användas som jämförelse. 

o Beskrivning av testmiljöer, dvs den miljö där testerna ska utföras. 
Kraven kan exempelvis avse förekomst av trådlöst nätverk etc. 

o Testmetoder, som för varje testobjekt beskriver vilka mått som ska 
användas, utrustning för mätning samt en plan för genomförandet av 
testerna. 

o Roller och ansvarsområden 
o Risker och ansvar, innefattande bl.a en “juridisk” checklista som kan 

användas för att utarbeta överenskommelse om test.  
o Tidsplan 
o Kravmatris, som anger eventuella krav man har på uppnådda 

testresultat  
o Prioriteringar. Stora variationer i testresultat kan medföra att vissa 

testprocesser behöver förlängas, vilket kan skapa behov av revidering 
av testplanen. 

o Rapportering, där behovet av rapportering till exempelvis 
byggprojektets ledning specificeras. 

o Testprotokoll, även innehållande regler för namngivning av 
dokument och filer. 

o Vägledning om när i byggprocessen olika åtgärder ska göras  
o Specifikation av erforderlig bakgrundsdokumentation (befintliga 

förberedande tester, motiv till test etc.)  
o Förväntade nyttoeffekter för de olika aktörerna 

● Plan för förvaltning av handledningen. Planen ska ange möjlig finansiering, 
organisation och omfattning av förvaltningen 

● Kommunikationsplan för handledningen och dess användning 
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7 Genomförande 
Projektet “Test i verkliga byggprojekt” är indelat i 5 arbetspaket (AP1 - 5) enligt 
följande: 

1. Handledning för test i verkliga byggprojekt 
2. Omvärldsbevakning 
3. Plan för förvaltning av handledningen 
4. Kommunikationsplan 
5. Projektledning 

 

7.1 AP1: Handledning för test i verkliga byggprojekt 
Målet med detta arbetspaket är att utforma en handledning som beskriver hur man 
bör genomföra tester i verkliga byggprojekt. Metoden exemplifieras av fem olika 
testprojekt. 

En teststrategi är en beskrivning av hur testerna är planerade att genomföras. Den 
skapas för att informera projektledare, testare och byggherrar, entreprenörer etc om 
vissa nyckelfrågor i testprocessen. Detta inkluderar målet med testerna, vad som ska 
testas, tidsåtgång och resurser som krävs för projektet och testmiljö mm. 

Inom mjukvarubranschen finns väl utvecklade metoder för test av nya IT-produkter. 
Många av de aspekter som då bör beaktas finns exempelvis beskrivna på Wikipedia11. 
Mjuvarubranschen har också en väl utvecklad terminologi för tester12. Även om flera 
begrepp är mindre relevanta för test i verkliga byggprojekt, så rekommenderas att 
man i största möjliga mån återanvänder begrepp från andra områden, som exempelvis 
mjukvarubranschen, i stället för att uppfinna nya egna begrepp och definitioner. En 
teststrategi måste ge en tydlig bild av vilka nyttor testerna kommer att medföra för 
olika intressenter. Denna bild måste också regelbundet kommuniceras till de olika 
deltagarna i testverksamheten.  

Arbetspaketet består av i nedan beskrivna delmoment (aktiviteter). Resultaten av 
dessa aktiviteter illustreras av ett fiktivt exempel, för att ge en tydligare bild.  

  

                                                                    
11 https://en.wikipedia.org/wiki/Test_strategy 
12 https://www.tutorialspoint.com/software_testing_dictionary/index.htm 

https://en.wikipedia.org/wiki/Test_strategy
https://www.tutorialspoint.com/software_testing_dictionary/index.htm
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7.1.1 Specifikation av typfall 
Typfallen ska användas som exempel för att förtydliga den metod som handledningen 
beskriver. Det förutsätts här att marknadens aktörer medverkar i detta arbete och ger 
exempel på lämpliga typfall. 

Delmoment A 1.1 

Rubrik Specifikation av typfall 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Förslag till typfall föreslås av marknadens aktörer 

Metod Diskussioner med intressenter 

Resultat Fem typfall är specificerade 

 

Exempel på typfall: 

Detta fiktiva typfall avser test av digitala ritningar med hjälp av ritningsdatabas och 
ruggade läsplattor. En ruggad (eng ruggadized) läsplatta är konstruerad på ett sådant 
sätt att den tål hantering i krävande miljöer  
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7.1.2 Specifikation av testobjekt och referensobjekt 
En test innebär att man utför mätningar av ett testobjekt i syfte att uppskatta dess 
prestanda i något avseende. De mätvärden man då erhåller kan jämföras med 
gränsvärden fastställda i en specifikation (standard) eller med andra objekt, sk 
referensobjekt. Ett första steg i utformningen av en testplan består således av att 
fastställa vad som är testobjekt och vad som är dess referensobjekt eller specifikation 
av prestanda.  

Denna handledning omfattar tester av processer, produkter och tjänster relaterade till 
byggprojekt. De företeelser som testas ska vara relaterade till digitaliseringen inom 
svensk byggindustri. 

IT-relaterade produkter och tjänster kan delas upp i grupperna sensorer, robotar och 
informationstjänster, se Figur 2. 

Sensorer är här produkter som mäter företeelser i vår fysiska omvärld och redovisar 
resultat av sina mätningar i form av data. 

Robotar å sin sida använder indata som beskriver vad som ska göras, varefter roboten 
utför ett visst arbete. 

En informationstjänst slutligen använder data som har matats in i tjänsten för att 
sedan förmedla den och eventuellt också bearbeta informationen vidare innan den 
levereras till sina användare. Informationstjänsterna är idag ofta webbaserade och kan 
använda en databas för lagring av information. 

 

 
Figur 2: Sensorer, robotar och informationstjänster 

 

En process kan definieras som en uppsättning sammanlänkade aktiviteter som utförs i 
syfte att tillfredsställa ett behov. Processen skapar värde genom att förvandla en insats 
till ett mer värdefullt utfall. Både de resurser som utgör insats och utfall kan vara 
information och/eller föremål, fysiska produkter (varor) eller immateriella tjänster. 
Förvandlingen kan utföras av mänskliga aktörer, maskiner eller bådadera. 
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Det finns flera olika tekniker för att beskriva processer, exempelvis BPMN (Business 
Process Model and Notation), se Figur 3 

 
Figur 3: Exempel på BPMN-diagram 

I många fall består företeelsen som ska testas av flera olika komponenter, dvs en 
kombination av sensorer, robotar, informationstjänster och processer. Testerna kan 
exempelvis avse en kombination av sensorer och informationstjänster, eller en 
kombination av informationstjänster och processer.  Syftet med denna del av 
handledningen är att vägleda hur man kan beskriva de företeelser som ska testas. 
Dessa beskrivningar bör utföras vid planeringen av testerna och kan sedan också 
användas vid själva genomförandet. 

Delmoment A 1.2 

Rubrik Specifikation av testobjekt och referensobjekt 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Terminologi för tester inom IT-branschen 

Typfall är specificerade 

Metod Litteraturstudie av klassificering, exempelvis inom IT-
branschen. 

Specificera testobjekt och referensobjekt i samverkan med 
utvalda typfall. 

Resultat Klassificering av tester 

Exempel på testobjekt och referensobjekt för fem olika 
typfall. 
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Exempel på specifikation av testobjekt och referensobjekt: 

1. Testobjektet är en informationstjänst och den utgörs av ruggade läsplattor 
som visar ritningar 

2. Informationssystem som hanterar digitala ritningar 
3. Processer för att hantera ritningar. Traditionell process samt ny process 

baserade på det nya informationssystemet kan beskrivas med följande 
processdiagram (BPMN) 

 
Figur 4: Processdiagram, traditionell metod  

 

   
Figur 5: Ny metod för att hantera ritningar 

Det finns inga referensobjekt för jämförelse med andra externa tester. 

Man skulle kunna tillägga att om det fanns andra motsvarande tester där vanliga 
surfplattor har använts, så skulle dessa tester kunna utgöra referensobjekt.  
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7.1.3 Beskrivning av testmiljöer 
För att bedöma förutsättningarna för test av produkter, tjänster och processer, så bör 
grundläggande förutsättningar i form av stöd för standarder vara kända. Vissa 
sensorer är exempelvis IP-fierade, dvs de har en egen unik IP-adress. För att kunna 
bedöma om en sådan sensor kan testas fullt ut, bör således stöd finnas för 
datakommunikation enligt TCP/IP-protokoll samt eventuellt också trådlös 
kommunikation. Många standarder innehåller också en ”Abstract test suite”, dvs 
generell beskrivning av hur standarduppfyllelse kan testas. 

Handledningen bör identifiera viktiga standarder som bör beaktas när man 
specificerar hur test kall ske. Exempel på viktiga standardfamiljer är 

● ISO 19100 standarder om geografisk information, speciellt då ISO 19157:2014 
som rör informationskvalitet, exempelvis noggrannhet, fullständighet och 
logisk konsistens. 

● OGC (Open Geospatial Consortium) webbstandarder, speciellt då SWE (Sensor 
Web Enablement). 

● OASIS (Advancing Open Standards for the Information Society) för test av 
informationstjänster, exempelvis svarstid, tillgänglighet, samverkansmöjlighet 
(interoperabilitet) etc. 

● ISO 9241:11 för test av användbarhet. Kan användas för test av tjänster eller 
processer rörande måluppfyllelse, resursförbrukning och användarnas 
tillfredsställelse.  

● ISO/TC299 för test av robotar, speciellt då ISO 13309 (testutrustning), ISO 
18646 (prestanda avseende rörelser och navigering samt ISO 23482 
(säkerhet). 

● ISO TC59 som arbetar med standarder inom byggnadssektorn. Denna grupp 
arbetar med flera BIM-relaterade standarder, exempelvis ISO 19650 som rör 
informationshantering med BIM 

● Standarder för processmodellering. 
 

Delmoment A 1.3 

Rubrik Beskrivning av testmiljöer 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Klassificering av tester är genomförd 

Typfall är specificerade 

Metod Litteraturstudie för att skapa lista med standarder 

Diskussion med sakägare 

Resultat Förteckning med lämpliga standarder, baserad på 
klassificeringen av tester 

Exempel på miljökrav för de fem typfallen 
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Exempel på beskrivning av testmiljöer: 

1. De ruggade paddorna laddas med ritningar under natten i en särskild 
anordning. De används sedan av montörer m.fl. De behöver ej ha tillgång till 
trådlöst nätverk. 

2. Informationssystemet som hanterar digitala ritningar kräver normal 
kontorsmiljö 

3. Uppdatering av ritningsarkiv sker i normal kontorsmiljö 
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7.1.4 Testmetoder 
En testmetod består av en beskrivning av vad som ska testas (testobjekt), en 
specifikation av vad som ska mätas, utrustning för mätning samt en plan för 
genomförandet av testerna.  

De testobjekt som ingår i testet ska identifieras så att förväxling inte kan uppkomma. 

Vägledning om vilka mått som ska användas vid test, kan fås från olika standarder 
inom området. Vissa standarder innehåller ett testförfarande som beskriver hur man 
kan testa on företeelsen uppvisat egenskaper i enlighet med standarden ifråga. Andra 
standarder, som exempelvis ISO 19137:2014 och OASIS standarder om 
kvalitetsfaktorer redovisar istället generella mått som kan användas för att beskriva 
kvalitén hos en företeelse. Handledningen ska, för ett begränsat antal typfall, beskriva 
vilka mått som kan vara lämpliga att tillämpa. 

Val av testverktyg beror på testobjekt och mått som ska användas vid utvärderingen. 
Den utrustning som ska användas ska specificeras, liksom även eventuella krav på 
operatörer. 

En plan för genomförandet av testerna bör beskriva vilka aktiviteter som ingår i 
testförfarandet. Dessa aktiviteter kan exempelvis beskrivas i form av processdiagram. 
Dessa processdiagram kan sedan ligga till grund för efterföljande beskrivning av 
ansvarsfördelning, tids- och kostnadsuppskattningar. 

När ett särskilt problem har identifierats, kan testobjektet komma att modifieras. Detta 
innebär att testobjektet behöver testas igen. Hur denna typ av förbättringsåtgärder 
hanteras bör ingå i processbeskrivningarna. 

Delmoment A 1.4 

Rubrik Testmetoder 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Testobjekt för de fem typfallen är specificerade 

Lämpliga standarder är specificerade 

Metod Diskussioner med sakägare 

Analys av relevanta standarder 

Resultat Krav på identifiering av testobjekt 

Exempel på mått som ska användas vid test av de fem 
typfallen 

Exempel på utrustning som ska användas vid test av de fem 
typfallen. 

Exempel på processbeskrivningar för test av de fem 
typfallen 
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Exempel på testmetoder: 

Testobjekt: Ruggad läsplatta som visar ritningar 

• Egenskap som skall testas: Driftsäkerhet 

o Mått: Felfrekvens 

o Mätmetod: Loggbok över rapporterade fel och störningar 

• Egenskap som skall testas: Användbarhet 

o Mått: Nöjdhet 

o Mätmetod: Enkät enligt SUMI (Software Usability Measurement 
Inventory) eller SUS (System Usability Scale) 

Testobjekt: Informationssystem med digitala ritningar 

• Egenskap som skall testas: Tillgänglighet 

o Mått: Felfrekvens 

o Mätmetod: Slumpmässiga anrop görs till informationssystemet under 
3 månaders tid 

• Egenskap som skall testas: Prestanda 

o Mått: Svarstid 

o Mätmetod: Slumpmässiga anrop göra till informationssystemet 

• Egenskap som ska testas: Kapacitet 

o Mått: Antal samtidiga användare med bibehållen prestanda 

o Mätmetod: Belastingstest, där flera användare samtidigt skickar 
förfrågningar till informationssystemet 

Testobjekt: Processer för hantering av ritningar 

• Egenskap som skall testas: Effektivitet/resursförbrukning 

o Mått: Arbetstid 

o Mätmetod: Klockning, jämförs med traditionell hantering 

• Egenskap som skall testas: Måluppfyllelse 

o Mått: Andel korrekta ritningar i paddor respektive pärmar 

o Mätmetod: Stickprov, versioner jämförs med databasen i 
informationssystemet 

• Egenskap som skall testas: Användbarhet 

o Mått: Nöjdhet 

o Mätmetod: Enkät enligt SUMI (Software Usability Measurement 
Inventory) eller SUS (System Usability Scale) 
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7.1.5 Roller och ansvarsområden 
Roller och ansvarsområden för testledare, enskilda testare och övriga sakägare bör 
specificeras noggrant. Det är inte nödvändigt att alla deltagare namnges, men rollerna 
bör tydliggöras samt organisationstillhörighet, se kapitel 5 och Bilaga 2 - Checklista 
juridik. 

Det kan vara lämpligt att fördjupa de processbeskrivningar som är gjorda med 
avseende på roller, exempelvis i form av s.k. ”simbanor”. 

Delmoment A 1.5 

Rubrik Roller och ansvarsområden 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Exempel på processbeskrivningar för test av de fem 
typfallen 

Metod Fördjupning av processbeskrivningar 

Diskussioner med sakägare 

Resultat Beskrivning av hur roller och ansvarsområden bör 
specificeras 

Exempel baserat på de fem typfallen. 

 
Exempel på roller och ansvarsområden: 

IT-leverantör: Ansvarar för läsplattor, informationssystemet för digitala ritningar, 
kommunikation med detta informationssystem samt processen ”Uppdatera läsplattor” 

Projektör: Ansvarar för övriga processer enligt processdiagram i avsnitt 7.1.2  

Installatör: Ansvarar för övriga processer enligt processdiagram i avsnitt 7.1.2 
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7.1.6 Risker och ansvar 
Att klargöra risker i testverksamheten och det ansvar som respektive part har är 
grundläggande för ett lyckosamt testförfarande. Problemområdet belyses mer i detalj i 
kapitel 5 i detta dokument samt i Bilaga 2 - Checklista juridik.   

Delmoment A 1.6 

Rubrik Risker och ansvar 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Exempel på processbeskrivningar för test av de fem 
typfallen 

Metod Fördjupning av processbeskrivningar 

Diskussioner med sakägare 

Resultat Checklista för riskbedömning 

 

Exempel på beskrivning av risker och ansvar: 

• Var och en är ansvarig för sina egna ansvarsområden enligt avsnitt 7.1.5 

• De ruggade läsplattorna har testats och godkänts enligt standarden MIL-STD-
810G, en test utvecklad av amerikanska försvaret. 

• De ruggade läsplattorna har operativsystemet Android och de är utrustade 
med minneskort (micro-SD), USB 2.0, streckkodsläsare och 3G/4G-
kommunikation. 

• En sammanfattande beskrivning av testresultaten skall göras offentlig och 
publiceras med CC-BY licens. Denna sammanfattning utformas av parterna 
gemensamt. Detaljerade testresultat är konfidentiell handling och får inte 
lämnas ut till utomstående utan skriftligt godkännande av samtliga parter. 
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7.1.7 Tidsplan 
En testplan bör innehålla en uppskattning av hur lång tid det tar att genomföra 
testerna. Detta redovisas lämpligen i en tidsplan. För det första bör testarna utföra alla 
testfall minst en gång. Dessutom, om en defekt hittas, kan defekten behöva åtgärdas 
och testen återupprepas. 

Tidsplanen bör också ange de resurser som krävs för varje delmoment i tidsplanen. De 
delmoment som anges i tidsplanen kan med fördel också vara specificerade i 
processbeskrivningarna. 

Delmoment A 1.7 

Rubrik Tidsplan 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Roller och ansvarsområden 

Testmetoder 

Metod Diskussion med sakägare 

Resultat Handledning för hur tidsplan kan upprättas 

Exempel på tidsplaner för den fem typfallen 

 
Exempel på tidsplan: 

 
Figur 6: Exempel på tidsplan 
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7.1.8 Kravmatris 
Helst bör prestanda hos testobjektet överträffa motsvarande prestanda hos 
referensobjekt/specifikation. De mätvärden som har erhållits vid testerna 
sammanställs i en kravmatris, innehållande statistik och uppsatta mål värden för 
respektive test variabel. Om statistiska tester har utförts för att bedöma signifikans ska 
dessa också anges.  

Delmoment A 1.8 

Rubrik Kravmatris 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Testobjekt och referensobjekt 

Testmetoder 

Metod Diskussioner med sakägare 

Resultat Handledning för utformning av matris med 
prestandaparametrar, testresultat och målvärden. 

Exempel baserat på de fem typfallen  

 
Exempel på kravmatris: 

Krav Mål 31/7 31/8 30/9 … 
Ruggad läsplatta      
   Driftsäkerhet 99 %     
   Nöjdhet (1 – 5) 4     
Informationssystem      
   Tillgänglighet 99 %     
   Prestanda <1 sek     
   Kapacitet >20 anv     
…       

Figur 7: Exempel på kravmatris 
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7.1.9 Prioriteringar 
I vissa fall behöver vi fastställa prioriteringar mellan olika deltester. Vissa tester är 
kanske mer viktiga än andra för att tillförlitliga resultat ska uppnås. Stora variationer i 
testresultat kan medföra att testprocesser behöver förlängas. Dessa prioritetsnivåer 
ska tydligt anges. 

Delmoment A 1.9 

Rubrik Prioriteringar 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Processbeskrivningar 

Referensobjekt 

Kravmatris 

Metod Diskussioner med sakägare 

Resultat Handledning för prioriteringar 

Exempel på prioriteringar för de fem typfallen 

 
Exempel på prioriteringar: 

• Test av läsplatta: 

o Driftsäkerhet: Hög 

o Användbarhet: Medel 

• Test av informationssystem: 

o Tillgänglighet: Hög 

o Prestanda: Hög 

o Kapacitet: Medel 

• Hantering av ritningar: 

o Effektivitet: Mycket hög 

o Måluppfyllelse: Hög 

o Användbarhet: Låg 
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7.1.10 Rapportering 
I de fall testerna pågår över en längre period, måste testledaren veta var projektet står. 
Lägesrapporter från enskilda testare måste skickas till testledaren. Dessa rapporter 
bör innehålla information om vilka tester som har utförts, hur lång tid det tog och vilka 
resultat har erhållits. En samlad redovisning bör sammanställas regelbundet för 
projektets intressenter. 

Företagsledningen kan vilja ha sammanfattningar varje vecka eller varje månad. Om 
projektet är mycket kritisk, kan de behöva sammanfattningar även på daglig basis. Man 
måste här specificera vilka prov som ska ingå i dessa sammanfattande rapporter samt 
dess frekvens. 

Delmoment A 1.10 

Rubrik Rapportering 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Testmetoder 

Kravmatris 

Processbeskrivningar 

Metod Diskussioner med sakägare 

Resultat Mallar för lägesrapporter och sammanställningar 

 
Exempel på rapportering: 

  Inledning: 

◦ Testobjekt, testmiljö, kravmatris, huvudsakliga frågor att få besvarade 

◦ Vilka nyttoeffekter och begränsningar kan man påvisa? Prestanda, 
driftsäkerhet?  

  Metod: 

◦ Testmetoder, tidsplan 

  Resultat: 

◦ Sammanfattning av testresultaten 

  Diskussion: 

◦ Hur man kommer fram till slutsatserna 

  Slutsatser: 

◦ Svar på de huvudsakliga frågorna 
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7.1.11 Testprotokoll 
Resultatet av alla tester behöver dokumenteras, exempelvis med uppgifter om 
tidpunkt, testare, tidsåtgång, resultat etc. Dessa uppgifter måste vara tillgängliga för 
testledaren och projektledare samt andra deltagare. Uppgifterna kan lagras i en 
specifik katalog i en central server. Regler för namngivning av dokument och filer 
måste också specificeras. 

Delmoment A 1.11 

Rubrik Testprotokoll 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Testmetoder 

Metod Diskussioner med sakägare 

Resultat Mallar för testprotokoll 

Exempel på regler för namngivning av dokument 

 

7.1.12 Vägledning om när i byggprocessen olika åtgärder ska 
göras  

En allmän regel är att de olika delarna av testplanen bör upprättas i så tidigt skede som 
möjligt.  Beroende på byggprojektets karaktär, medverkande parter samt testernas 
omfattning, varierar behoven av tidiga diskussioner och överenskommelser. 
Begränsade tester med låg risk skulle kunna planeras i ett sent skede, medan 
omfattande tester med hög risk troligen behöver beaktas redan i offertstadiet. 
 

Delmoment A 1.12 

Rubrik Upprättande av testplan 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Testplaner för de fem typfallen 

Processbeskrivning av byggprojekt 

Metod För varje typfall, effekter av sen planering analyseras 

Resultat Vägledning om när i byggprocessen olika åtgärder ska göras 
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7.1.13 Specifikation av erforderlig bakgrundsdokumentation 
(befintliga förberedande tester, motiv till test etc.)  

Testobjekt i verkliga byggprojekt utgörs oftast av produkter, standarder eller 
processer som har genomgått tidigare tester, exempelvis i laboratorier eller i 
konstruerade miljöer. För att bättre kunna bedöma risker, bör 
bakgrundsdokumentation göras tillgänglig som gör att parterna bättre kan bedöma 
risker och göra erforderlig planering.  

Delmoment A 1.13 

Rubrik Bakgrundsdokumentation 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Testplaner för de fem typfallen 

Befintlig bakgrundsdokumentation 

Metod För varje typfall, utvärdera värdet av olika typer av 
bakgrundsdokumentation 

Resultat Rekommendationer om värdefull bakgrundsdokumentation 

 

7.1.14 Förväntade nyttoeffekter för de olika aktörerna 
För att motivera test i verkliga byggprojekt, bör de förväntade nyttorna tydliggöras. 
Denna information är också viktig i de fall testplanerna behöver revideras eller om 
förutsättningarna för testverksamheten förändras. 

Delmoment A 1.14 

Rubrik Nyttoeffekter 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Testplaner för de fem typfallen 

 

Metod Intervjuer med medverkande parter i typfallen 

Resultat Exempel på nyttoeffekter 

 
Exempel på förväntade nyttoeffekter: 

• Kvantifiering av vissa effektivitetsvinster pga förändrad process 

• Uppskattning av aktualiteten hos de ritningar som faktiskt används 

• Underlag till marknadsföringsmaterial för de ruggade paddorna 

• Underlag till fortsatt produktutveckling av paddor 

• Underlag till marknadsföringsmaterial för ritningsdatabas/system 

• Underlag till fortsatt produktutveckling av ritningsdatabas/system     
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7.2 AP2: Omvärldsbevakning 
Syftet med omvärldsbevakningen är att undersöka om det finns andra liknande 
initiativ och om och om det går att dra lärdom av deras erfarenheter. Det finns relativ 
god kännedom om aktiviteterna inom den svenska byggnadssektorn som har relevans 
för detta projekt.  

Omvärldsbevakningen fokuserar därför på undersökning av två områden, dels 
internationella projekt inom området “Smart Built Environment” dels också svenska 
testprojekt inom andra områden. 

7.2.1 Bedömning av EU-projekt inom området “Smart City”. 
Europa 2020 stöds av forskningsprogrammet Horizon 2020. Frågeställningar kopplade 
till Smart Built Environment finns exempelvis inom delområde 10 (Secure, Clean and 
Efficient Energy), delområde 11 (Smart, green and integrated transport) och 
delområde 17 (Cross-cutting activities).  

Ett av de horisontella teman i delområde 17 är ”Smart and Sustainable Cities”. Det har 
funnits flera utlysningar inom området ”Smart Cities and Communities” (SCC) som är 
inriktade mot demonstration av storskaliga lösningar, exempelvis där tekniker för 
smarta hem och byggnader integreras med förnyelsebar energi, smarta energisystem, 
lagring av energi, eldrivna fordon med tillhörande infrastruktur för laddning. Ett nytt 
program för området är under utarbetande. 

 

Delmoment A 2.1 

Rubrik Bedömning av projekt inom Horizon 2020 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

- 

Metod I ett första skede snabbgranskas beviljade projekt och 
projekt som förefaller ha en betydande testkomponent 
identifieras. De utvalda projekten studeras därefter närmare 
i detalj och dess tillämpbarhet för projektet “Test i verkliga 
byggprojekt” utvärderas.    

Resultat Beskrivning av erfarenheter från andra liknande projekt 
inom EU. 

Initiativ till fördjupade kontakter 
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7.2.2 Bedömning av andra svenska testprojekt. 
Regeringen lanserade i september 2016 initiativet “Testbädd Sverige”. I planen anges 
kraftiga nya satsningar på exempelvis testverksamhet. Budgeten för Vinnova föreslås 
exempelvis höjas med 18 % till år 2020. RISE (Research Institutes of Sweden) är en 
annan viktig aktör. 

 

Delmoment A 2.2 

Rubrik Bedömning av andra svenska testprojekt 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

- 

Metod I ett första skede snabbgranskas beviljade projekt och 
projekt som förefaller ha en anknytning till 
byggnadssektorn identifieras. De utvalda projekten studeras 
därefter närmare i detalj och dess tillämpbarhet för 
projektet “Test i verkliga byggprojekt” utvärderas 

Resultat Beskrivning av erfarenheter från andra testprojekt inom 
Testbädd Sverige. 

Initiativ till fördjupade kontakter 
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7.3 AP3: Plan för förvaltning av handledningen 
Målet med detta arbetspaket är att utforma en plan för fortsatt förvaltning av 
handledningen efter projekttiden. Det innebär att frågor rörande finansiering, 
organisation och omfattning av förvaltningen ska utredas. 

Eventuella finansieringsformer kan vara intressentfinansiering, anslagsfinansiering 
eller en blandning av dessa former. Val av finansieringsform beror på det intresse som 
handledningen skapar. 

Omfattningen av förvaltningen beror i sin tur på den finansiella ram som finns. 
Förvaltningen innefattar bl.a uppdatering av handledningen (rättningar, 
förtydliganden etc) samt också eventuella tillägg. Dessa tillägg kan exempelvis vara 
föranledda av nya typfall. 

Ansvarig organisation bör, om möjligt, vara en objektiv och marknadsneutral aktör 
som exempelvis branschorganisationer eller universitet/högskolor.  Möjligheten för en 
sådan organisation att åta sig förvaltningsansvaret beror också på hur 
finansieringsmöjligheterna ser ut. 

Som framgår av ovanstående resonemang, så är finansieringen av förvaltningen direkt 
styrande på dess organisation och omfattning. Men dessa finansieringsmöjligheter är 
svåra att bedöma innan handledningen har provats i daglig verksamhet. Av denna 
anledning bör planen för fortsatt förvaltning vara öppen för flera olika 
finansieringslösningar och organisatoriska upplägg. 

Arbetspaketet omfattar enbart en aktivitet 

7.3.1 Plan för förvaltning av handledningen 
Tre olika scenarier för förvaltning av handledningen specificeras. Dessa baseras på 
fullständig finansiering av marknadsaktörerna, enbart finansiering från anslag eller 
blandfinansiering 

Delmoment A 3.1 

Rubrik Plan för förvaltning av handledningen 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Intressenter specificerade (se kommunikationsplan) 

 

Metod Diskussioner med olika intressenter 

 

Resultat Specifikation av organisationsform och omfattning av 
förvaltningen, baserade på de tre scenarierna. 

IPR och hinder 
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7.4 AP4: Kommunikation 
Syftet med detta arbetspaket är att kommunicera projektresultaten till berörda 
sakägare och uppmuntra dem till att utföra tester i verkliga byggprojekt enligt 
handledningens anvisningar.  Arbetspaket består av två aktiviteter enligt följande 

7.4.1 Utformning av kommunikationsplan 
Ett övergripande projektmål är att aktörerna inom byggnadssektorn har kännedom 
om hur man genomför test i verkliga byggprojekt eller har kännedom om hur man 
skaffar sig sådan kunskap. En effektiv kommunikation med marknadens aktörer är 
därför av högsta vikt. Syftet med kommunikationsplanen är att identifiera tydliga 
målgrupper, vilka budskap som ska förmedlas till dessa målgrupper, behov av input 
från målgrupperna samt vilka kommunikationskanaler som ska användas. Planen ska 
avslutningsvis specificera direkta kommunikationsåtgärder i tid och rum. 

Primära målgrupper kan vara bygg-, installatörs- och IT-företag eller till dem 
leverantörer eller samarbetspartners. Gemensamt för målgruppen är att de vill testa 
nya digitala metoder/processer under pågående byggproduktion, ute på 
byggarbetsplatsen. 

 

Delmoment A 4.1 

Rubrik Kommunikationsplan 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

- 

Metod Identifiera målgrupper, exempelvis genom persona-analys 

Identifiera budskap och synpunkter till/från målgrupperna 

Identifiera kommunikationskanaler 

Specificera kommunikationsåtgärder  

Resultat Kommunikationsplan med målgrupper, förväntade 
meddelanden, aktiviteter och mål för varje 
kommunikationsaktivitet. 
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7.4.2 Kommunikationsåtgärder 
Baserat på den kommunikationsplan som är framtagen ska direkta 
kommunikationsåtgärder genomföras. 

 

Delmoment A 4.2 

Rubrik Kommunikationsåtgärder 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Kommunikationsplan finns färdig 

Metod Enligt kommunikationsplan 

Resultat Kommunikationsaktiviteter 

 

 

7.4.3 Utvärdering av kommunikationen 
De kommunikationsaktiviteterna som genomförs i A4.2 ska också utvärderas. För varje 
aktivitet ska kvantitativa mål sättas (antal deltagare, nöjdhet etc.). Dessutom ska de 
sammanlagda kommunikationsaktiviteterna utvärderas, dvs når man de övergripande 
målen om kännedom om hur man genomför test och hur man skaffar sig kunskap om 
detta. 

 

Delmoment A 4.3 

Rubrik Utvärdering av kommunikation 

Förutsättningar / 

Grundmaterial 

Kommunikationsplan finns färdig. 

Kommunikationsaktiviteter är genomförda 

Metod Enkäter, deltagarlistor 

Resultat Bedömning av kommunikationens effektivitet 
(måluppfyllelse) 
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7.5 Projektorganisation 
Projektets huvudsakliga arbete utförs av en projektledare som leder en arbetsgrupp. 
Till denna arbetsgrupp är knutet en referensgrupp med olika kompetensområden, som 
har till uppgift att ge synpunkter på arbetsgruppens arbete och vid behov föreslå 
förbättringar. Arbetsgrupp och referensgrupp, som inte är utsedda, bör bestå av 
personer från samhällsbyggnadssektorns alla olika verksamheter. 

Projektledaren ska ansvara för kommunikation mellan arbetsgruppen, 
referensgruppen och andra initiativ inom fokusområdet Innovationslabb. 

Projektledaren ska också kontinuerligt följa upp de resultat som projektet producerar 
vad avser kvalitet och effekt. Detta kan göras i form av en kvalitetsgrupp med 
representanter för de olika typfallen samt representant från akademin. De olika 
kapitlen i handledningen kan exempelvis kvalitetsbedömas av representanter för de 
olika typfallen som handledningen använder som exempel.  

Projektledaren ska också leda arbetet med projektets riskhantering. Initiala risker 
finns redovisade i Bilaga 3 – Logical Framework Matrix. Dessa bör sedan klassificeras 
med avseende på sannolikhet och effekt, varefter lämpliga åtgärder för att reducera 
projektets risker bör initieras. 

För kommunikationsåtgärderna kan mått på antal deltagare vid olika sammankomster 
etc utgöra lämpliga indikatorer på aktiviteterna. Viktigt är också att projektet utformar 
en plan och strategi för bedömning av måluppfyllelse vad avser de övergripande och 
projektspecifika projektmålen. Förslag på indikatorer finns redovisade i Bilaga 3 – 
Logical Framework Matrix. 

Förslagsvis är projektledaren en person med stark koppling och erfarenhet från 
byggproduktion, typ projekt- och byggledare eller produktionschef. Övrig kompetens 
som bör ingå i arbetsgruppen är likt förstudien, dvs testmetodik, juridik, entreprenör, 
projektör och installatör. Dessutom bedöms att det behövs stark anknytning till 
byggherre/beställare samt akademin och därmed behövs insatser i arbetsgruppen från 
dessa parter också. Några av dessa kan vara samma person. 

7.6 Tidsplan 
Arbetet bedöms pågå i 24 månader med start kvartal 1, 2018.  

 

 
Figur 8: Tidsplan för projektet 

De olika aktiviteterna utförs förslagsvis enligt vad som beskrivits i avsnitten 7.1 - 7.5, 
ovan, samt med stöd av denna förstudies övriga rekommendationer och analyser.  
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7.7 Budget 
Det kommande projektets budget beräknas enligt Tabell 1 nedan. Beräkningarna utgår 
ifrån en årsarbetstid på 2000 timmar samt ett timarvode om 800 kr per timme och en 
projekttid på två år. I arbetsgruppen arbetar projektledare samt fyra ytterligare 
deltagare. Projektledaren bedöms arbeta 25 %, och övriga i arbetsgruppen 10 %. I 
referensgruppen sitter 10 personer. 

Preliminär budget för projektet är 2 432 000 kr. 
Tabell 1: Beräkning av projektbudget 

Kostnadsslag Programdel Beräkningsgrund 
Projektledare 800 000 kr 25%*2000h*2år*800kr 
Arbetsgrupp 1 280 000 kr 10%*2000h*2år*800kr*4pers 
Resor arbetsgrupp 40 000 kr 20 inrikes resor*2000kr 
Referensgrupp 192 000 kr 6möten*4h*10pers*800kr 
Resor referensgrupp 120 000 kr 6resor*10pers*2000kr 
Summa 2 432 000 kr   

 

Smart Built Environments krav på medfinansiering om 50 % för projekt inom 
programmet bedöms i detta projekt bli svår att uppnå. Genom att projektet som sådant 
inte direkt ligger i något företags eller organisations egenintresse, riskeras intresset att 
vara med i projektet bli lågt om det ska finansieras med egna medel, sk in-kind. Därför 
föreslås detta projekt att undantas från kravet på 50 % medfinansiering.  

7.8 Riskanalys 
Utifrån projektets två effektmål har en riskanalys gjorts. Riskanalysen beskriver 
identifierade risker för projektet att uppnå målen men också hur dessa risker kan 
minskas och/eller elimineras. Nedan beskrivs kortfattat information om några viktiga 
risker och dess riskbemötande åtgärder. 

Det finns en risk att byggherrar och entreprenörer inte vill ställa upp med projekt att 
testa och verifiera rutinen på, i den kommande realiseringsfasen. Denna risk har denna 
förstudie minimerat genom att ta fram rutinen.  

Det finns risk att aktörer upplever juridiska frågetecken och oklarheter som 
begränsande för test och verifiering i skarpa byggprojekt. Av den anledningen 
adresseras dessa frågor specifikt i förstudien och det föreslås att i 
projektorganisationen ha minst en person med juridisk kompetens.  

I den högkonjunktur vi nu befinner oss i medför att alla branschens resurser är 
inkopplade i pågående projekt och med den kompetensbrist som finns, finns litet eller 
inget utrymme för att aktivera sig i denna typ av projekt. Inte minst finns det en risk 
att uppstarten haltar till följd av att deltagarna sitter fast i andra uppdrag.  

Detta kan hanteras genom realistiska bedömningar av tidplan/budget och respektive 
persons engagemangsnivå över tid, tydliga förväntningar i respektive avtal, samt en 
tydlig tidplan. 
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En risk som dock lätt kan vändas till möjlighet handlar om eventuellt överlapp med 
aktiviteter som pågår inom fokusområde Forskningsplattformen. Frågan adresseras 
genom att det till referensgruppen föreslås en representant för 
forskningsplattformen/akademin. 

Övriga risker presenteras i Bilaga 3 – Logical Framework Matrix. 
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8 Rekommendationer 
Nedan beskrivs ytterligare rekommendationer för Smart Built Environments 
programledning att beakta i det fortsatta arbetet. Dessa rekommendationer grundas i 
de analyser arbetsgrupp, med hjälp av referensgrupp, gjort av hur branschen agerar 
idag gällande testverksamhet i faktiska byggprojekt, och vad som saknas för att de 
olika aktörerna ska testa i byggprojekt i större utsträckning än idag och dessutom på 
ett bra sätt kunna kommersialisera lyckade tester.  

8.1 Inventering 
För att få en rättvisande bild över hur tester faktiskt utförs idag och i vilken 
utsträckning, bör en bred enkät skickas ut innan det faktiska projektet startar. Enkäten 
bör innehålla frågor som svarar på ovan. Exempel på frågor som kan ställas kan vara 

• Vilka tester har utförts i faktiska projekt de senaste tre åren? 
• Vad har det största problemet med de utförda testerna varit? 
• Har testerna ökat innovationskraften i företaget? 
• Har det som testats lett fram till en bättre eller effektivare verksamhet? 
• Har resultatet/det som testats kommersialiserats? 
• I vilken utsträckning har ni testat saker som externa aktörer velat få testa?  
• Hade ni haft ett behov av en generell handledning för testverksamhet för de 

tester som ni genomfört? 
• Anser du att det finns ett behov av en handledning för testverksamhet? 
• Tror du att det finns en outnyttjad innovationskraft i Sverige som skulle kunna 

realiseras genom en mer strukturerad testverksamhet? 
• I vilken utsträckning hade det som ni testat kunnat utgöra goda (eller dåliga) 

referensobjekt för andras testning?  
• I vilken utsträckning sprider ni era testresultat till aktörer utanför ert bolag? 
• Vad krävs för en mer ”opensource-artad” utveckling i byggbranschen, dvs. en 

utveckling där innovationer sprids snabbt och utan direkt ersättning mellan 
olika aktörer som annars konkurrerar med varandra?     

• Kan du tänka dig att ställa upp på en fördjupande intervju? 

Med utgångspunkt i de svar som fås in genom enkäten och de fördjupande 
intervjuerna, kan en analys göras av det som testats för att se vad det är för typ av 
innovationer som testas. Utifrån den analysen kan bedömningen göras för att se vad 
handledningen ska ha för fokus. 

8.2 Samverkan 
Ytterligare input kring hur tester i byggprojekt faktiskt fungerar kan fås genom en 
närmare samverkan med de pågående testbäddsprojekten. Dessa projekt bör också 
utvärderas enligt avsnitt 8.1.  

8.3 Juridiska aspekter 
Svaren på ovanstående enkät kan vara värdefulla för att bedöma vad som behöver 
regleras i avtal om framtida tester.  
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I det kommande projektet bör man hur som helst ta fram en checklista över sådant 
som bör beaktas vid testning i byggprojekt. Ett embryo till en sådan lista finns i Bilaga 
2 - Checklista juridik.  

Vi avråder däremot från att i det här läget försöka ta fram ett heltäckande 
standardavtal för alla typer av digitala testverksamheter i byggprojekt. Det är 
osannolikt att det går att ta fram ett standardavtal för alla typer som faktiskt 
underlättar testning. Eftersom det rör sig om vitt skilda verksamheter skulle ett sådant 
standardavtal behöva bli väldigt komplext (eller väldigt intetsägande). Ett komplext 
avtal skulle inte underlätta testverksamhet, och i värsta fall bli ytterligare ett hinder. 
Dock kan det vara lämpligt att ta fram standardklausuler för vissa delar, exempelvis 
sekretess och immaterialrätt, se kapitel 5.  

8.4 Terminologi 
En gemensam terminologi för testning bör utvecklas för att sänka de trösklar som 
finns idag för testning i byggbranschen. Detta arbete bör genomföras i samverkan med 
projektet Nationella Riktlinjer. 

8.5 Omvärldsanalys 
Omfattande FoI-verksamhet inom området smarta städer pågår inom EU och därför 
rekommenderas en omvärldsanalys utanför Sveriges gränser. En del lärdomar kan 
säkerligen får genom att se vad som gjorts inom området i forskningsprogrammet 
Horizon 2020, där frågeställningar som berör Smart Built Environment behandlas 
inom ett antal olika delområden.  

8.6 Referensobjekt och nyckeltal 
För att kunna jämföra tester med referensobjekt behöver referensobjekten beskrivas 
på ett strukturerat sätt som möjliggör jämförelsen. I det ingår att relevanta nyckeltal 
specificeras.  
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Bilaga 1 - Kommunikation av 
förstudien 
Bygg- och installationsföretag som är nyfikna på ny teknik och nya sätt att 
arbeta kan dra nytta av projektresultatet genom att de får hjälp till att bygga 
upp en egen kunskap kring hur nya koncept kan införas på ett kontrollerat sätt. 
I dessa avseenden kommer, från i denna förstudie rekommenderade projekt 
”Test i verkliga projekt” att bidra till stimulerandet av innovationer i samhälls-
byggnadssektorn. Ett stadfäst sätt att testa och verifiera idéer i skarpa 
byggprojekt skulle kunna generera referensobjekt som öppnar upp för enklare 
utvärdering av olika initiativ inom programmet såväl som inom 
samhällsbyggnadssektorn som helhet. Viktigt att den digitala delen står i fokus. 

Målgrupper 
Förstudien har förutom att vara underlag för Smart Built Environments 
projektledning beslut om kommande projekt ”Test i verkliga projekt” även de 
pågående testbäddsprojekt som målgrupp, då vissa fortfarande är i ett 
inledningsskede och kan ha stor nytta av förstudien 

Vad ska hända hos målgrupperna?  
Målgruppen skall med denna förstudie få inledande kunskap om arbete med 
tester/testbäddar och hur den kommande Projekthandledningen förväntas 
vara utformad. De kan därigenom genomföra tester på ett korrekt och 
analyserbart sätt och få fram ett verifierbart resultat.  

Strategi för att nå målgrupperna 
Genom en väl genomarbetad kommunikationsplans, samarbete med andra 
projekt inom Smart Built Environmment samt att se till att förstudiens 
personer är ambassadörer för detta arbete finns goda förutsättningar att nå ut 
med vårt syfte med förstudien och dess kommande projekt. 

Talespersoner 
Kontaktperson för förstudien: Ylva Berner WSP (Projektledare) 

Kanaler 
Eftersom detta är en förstudie kan omfattningen av spridningen bli styrd av 
Smart Built Environments projektledning. Sker lämpligen via hemsidor, 
nyhetsbrev och workshop/seminarier mm. 

Aktivitetsplan – Förstudien  
Viktigt att det redan i projektens tidiga skeden planeras för var och när olika 
kommunikationsaktiviteter skall sättas in. Genom en tydlig aktivitetsplan kan 
upplägget tydliggöras och planläggas. Viktigt att ansvariga får rätt 
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förutsättning (ekonomi, resurser mm) för att kunna genomföra planerade 
aktiviteter. I denna förstudie kommer enbart slutresultatet kommuniceras 
utåt. Internt inom projektet har kommunicerande av material skett mellan 
arbetsgrupp och referensgrupp. 

 

Aktivitet Målgrupp Tidpunkt Ansvarig Status Uppföljning 

Samordningsamtal 
med närliggande 
Testbäddsprojekt 
(Valla Coach mm) 

SBE-testbädds-
projekt 

2017 Q1, 
Q2 

Förstudie-
gruppen Klart   

Intervju med för-
studiens PL av 
SBEs 
programledning 

SBE och övriga P-
ledningar 2017 Q3 SBE     

Nyhetsbrev, SBE, 
IQS och hos 
företag 

Testbäddsdeltagare, 
Entreprenörer, IT-
bolag, Innovatörer 

2017 Q3-
Q4 SBE     

Hemsidor hos 
berörda 
organisationer/ 
företag 

Testbäddsdeltagare, 
Entreprenörer, IT-
bolag, Innovatörer 

2017  Q3-
4 SBE     

WS vid 
överlämningen till 
kommande 
projektgrupp från 
förstudien 

Kommande 
projekts 
medverkande 

2018 Q1 SBE     

 
Uppföljning, mätning och utvärdering 
Viktigt är att tidigt framtagna kommunikationsplanen för hur projektet stäms 
av för att säkerställa att resultatet nås ut till berörda målgrupperna och övriga 
intressenter. 

Vid projektmöten och överlämning mellan olika faser i projekt är det viktigt att 
även kommunikationsplanen stäms av, dess resultat analyseras och att 
eventuella kompletteringar av aktiviteter arbetas fram. 

Feedback till kommande projekt mycket viktig för att få bra 
erfarenhetsåterföring. Här kan förstudiens medlemmar vara till stor hjälp.  
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Bilaga 2 - Checklista juridik 
Nedan presenteras ett embryo till en checklista över sådant som bör beaktas inför 
testning för att avgöra vad som kan behöva regleras i avtal och vilka försäkringar som 
kan behöva tecknas.  

Vilka avtal bör ingås? 
Efter att aktörerna gjort en ordentlig analys av sådant som tas upp nedan i denna 
checklista kommer behovet av formaliserade relationer, genom t.ex. avtal, 
förhoppningsvis vara klarlagt. Man kan t.ex. tänka sig följande. 

1. Ingen formaliserad relation alls (handslag) 
2. Avtal mellan testaren och någon, t.ex. beställaren eller en 

entreprenör, eller flera, t.ex. beställaren och en entreprenör 
3. Avtal mellan testaren och någon extern aktör, t.ex. en 

produktutvecklare, och avtal mellan produktutvecklaren och någon i 
projektet, t.ex. beställaren eller en entreprenör  

Status på det som ska testas 
Testaren bör klargöra hur färdigutvecklat det som ska testas är, för att ge de som 
tillåter testet en möjlighet att dels göra en korrekt riskbedömning, dels avgöra om de 
anser att det är intressant att upplåta sin verksamhet till tester i det aktuella 
utvecklingsstadiet. Inom ramen för den processen bör sådant som tidigare tester och 
eventuellt uppfyllande av relevanta standarder redovisas.  

Förutsättningar för testets genomförande 
Inblandade aktörer bör reda ut vilka resurser som krävs för att genomföra testet, vem 
som ska tillhandahålla vad av detta och hur kostnaderna för detta ska fördelas mellan 
dem. Inom ramen för denna process kan det t.ex. vara relevant att reda ut följande.  

  

1. Vilken tillgång behövs till arbetsområdet?  
2. Hur omfattande fysiska utrymmen m.m. behövs för att kunna utföra 

testet? Hur mycket av detta måste/bör vara på byggarbetsplatsen? 
3. Vilka resurser krävs för testet i sig (t.ex. antal personer och 

testutrustning)? 
4. Vilka stödresurser krävs, t.ex. i form av:  

a. sedvanliga hjälpmedel på t.ex. byggarbetsplatsen? 
b. IT-relaterade hjälpmedel (datorer, datorprogram, bredband, 

lagringsutrymme, etc.)? 
c. personal från andra aktörer? 

5. Hur känsligt är testet för uppehåll, t.ex. för att andra aktiviteter på 
arbetsplatsen måste prioriteras)?  
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Testets påverkan på andra aktörer och projektet i stort 
En viktig aspekt är att reda ut vilken påverkan som testverksamheten kan komma att 
ha på andra aktörer och projektet i stort. Ju större den risken är desto mer kommer de 
som tillåter testningen sannolikt att kräva av testaren, t.ex. i form av ansvar, 
försäkringar eller framtida ägarandel i det som ska testas. Man behöver då också 
bedöma övriga aktörers rätt till ersättning för eventuell påverkan, som 
hinderssättning, inom ramen för de avtal som dessa har med varandra. Därvid bör 
följande utredas. 

1. Vilka aktörer påverkas under testet? 
a. Hur påverkas de (är det t.ex. något som andra aktörer måste 

använda och integrera i sina normala dagliga processer eller 
något som är helt frikopplat från övriga aktörers processer)?  

b. Hur stor är påverkan för de olika aktörerna? 
c. Bedöm även påverkan för ”avlägsna” aktörer och tredje man, 

som t.ex. en leverantör som ska registrera varor i ett nytt 
system eller en besiktningsman som ska tanka ned 
dokument från ett nytt system. 

2. Hur avancerad är testmiljön för övriga som ska använda den? 
a. Måste personal hos andra aktörer utbildas för att kunna 

medverka i testet eller kunna använda det som testas i sin 
verksamhet? 

b. Vilken support behöver finnas för att personal hos andra 
aktörer ska kunna använda det som ska testas? 

c. Hur stor är risken för misstag vid inmatning av data m.m.? 
d. Hur stora är konsekvenserna om misstag begås vid 

inmatning av data?  
3. Kommer testet att kunna få arbetsmiljökonsekvenser?  

a. Har testningen en sådana påverkan på omgivningen att den 
t.ex. måste bedömas av BAS-P/BAS-U och arbetas in i 
arbetsmiljöplan? 

4. Kommer utomstående, som t.ex. fackförbund eller myndigheter, 
kunna ha åsikter eller invändningar mot att personal utför uppgifter 
som ingår i testet? 

5. Kommer testet att utföras på ett sätt som innebär att 
personuppgiftsfrågor måste beaktas och hanteras 
(personuppgiftslagen, kommande dataskyddsförordningen)?   

6. Kommer testet/resultatet att ingå som en del i det som någon aktör 
ska utföra för någon annan (t.ex. del av projekteringen som en 
konsult ska ta fram eller byggnaden som en entreprenör ska 
uppföra)? 
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7. Kommer testet/resultatet att ingå som en del i någon aktörs övriga 
åtaganden (t.ex. som en del av egenkontroll, relationshandlingar 
eller drift- och skötselinstruktioner)? 

8. Kommer det som testas/resultatet att bli en del av 
byggnaden/anläggningen (inklusive sådana delar som digitala styr- 
och reglersystem)? Om så är fallet:  

a. Hur omfattande del rör det sig om? 
b. Hur kritisk är den delen för möjligheten att använda 

byggnaden/anläggningen på avsett sätt?  
c. Vilken livslängd bedöms delen ha? 
d. Hur robusta är bedömda drift-, skötsel- och 

underhållsantaganden (är de t.ex. baserade på likartade 
beprövade processer eller knapphändigt utredda teoretiska 
antaganden?) 

e. Hur enkelt kommer det vara att avhjälpa fel eller byta ut 
delen om det senare visar sig att den inte fungerar? 

f. Hur stora bedöms kostnaderna vara för ett sådant 
avhjälpande/byte? 

g. Ska delen integreras med sådant som andra ska utföra eller 
kommer det att vara ett självständigt system/del av 
byggnaden/anläggningen? 

h. Vilken påverkan i övrigt kan delen ha på andra delar av 
byggnaden/anläggningen? 

9. Vilka aktörer kan komma att påverkas av testet/resultatet i ett 
senare skede av projektet eller under förvaltningen? 

a. Typ av påverkan?  
b. Hur stor är påverkan för de olika aktörerna? 
c. Bedöm även påverkan för avlägsna aktörer och tredje man 

Kommunikation  
Ur ett juridiskt perspektiv är det viktigt att reda ut vem som ska kommunicera med 
vem under testet, vad som ska kommuniceras, och vad av det som kommuniceras som 
övriga aktörer kan/ska lägga till grund för sitt eget arbete. En hörnsten i de 
standardavtal som reglerar övriga aktörers affärsförhållanden är att den som 
tillhandahåller en uppgift har ett strikt ansvar för den. Det innebär att det mellan 
övriga aktörer kan få stor betydelse om oriktig information pga. ett misslyckat test ska 
anses tillhandahållen av beställaren eller entreprenören. 

Tidsaspekter av testet 
Eftersom tiderna i byggprojekt ofta är pressade och vitessanktionerade är det viktigt 
att reda ut ett antal tidsrelaterade frågor, som t.ex.: 

  



 
 

62 
 
 

TEST I BYGGPROJEKT - FÖRSTUDIE 

1. När under projektet ska testet utföras?  
2. Hur lång tid kommer testet sammanlagt att ta?  

a. Hur stor del av den tiden är på byggarbetsplatsen? 
3. Hur lång tid kommer varje moment av testet att ta?  

a. Hur stor del av den tiden är på byggarbetsplatsen? 
b. Under vilken tid på dygnet kommer testet att genomföras? 

4. Kommer det som testas/resultatet att kunna påverka tider i 
projektet? Om så är fallet: 

a. Kan förseningar av testet/resultatet eller misslyckanden, 
leda till försening av projektets övergripande 
färdigställandetider? 

b. Kan förseningar av testet/resultatet eller misslyckanden, 
leda till försening av färdigställandetider som andra aktörer 
förbundit sig att hålla? 

c. Vem/vilka ska stå risken för sådana förseningar: 
i. testaren, beställaren, entreprenörerna eller en delad 

risk? 
ii. ska sådan försening vara vitesreglerade för de 

förutom beställaren som ska bära (del av) risken? 
iii. ska sådana viten ha tak? 

Risk, ansvar och försäkring 
1. Kommer testet/resultat att vara ett system som i realiteten blir 

redundant eller kommer det att ersätta något som annars skulle ha 
utförts/använts? 

2. Hur lätt eller svårt är det att ersätta testningen med en annan 
sedvanlig produkt, process, etc. om det skulle visa sig att den inte 
fungerar? 

3. Vem ska bära det juridiska ansvaret för att testet/resultatet inte är 
felaktigt/oriktigt (om testet gör anspråk på att leverera svar på 
sådant som har en påverkan på projektet i övrigt)? 

4. Vem ska bära ansvaret om testutrustning och andra hjälpmedel leder 
till felaktiga/oriktiga resultat? 

5. Vilket ansvar ska testaren axla i förhållande till övriga aktörer eller 
någon av dem? 

a. Ansvar för skada enligt t.ex. ABK 09, som innehåller ett 
ansvarstak på 120 prisbasbelopp? 

b. Ska ansvaret och eventuella ansvarstak vara olika för olika 
typer av fel och skador (t.ex. lägre för felaktig programvara, 
men högre för senare fel eller skador i projektet)? 

6. Finns det risk för att testet/resultatet kan leda till skada? 
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a. Vilka skador kan uppkomma? 
b. Hur stora bedöms kostnaderna vara för sådana skador? 
c. Hur stor är riskerna? 
d. Vilka kan drabbas? 

7. Försäkring 
a. Omfattas riskerna av sedvanliga försäkringar? 
b. Om inte, går det är försäkra risken? 
c. Vem kan/ska teckna försäkring? 
d. Hur stort behöver försäkringsbeloppet vara? 

Kostnader  
Kostnaderna för att genomföra testet, inklusive kostnader för sådant som berörts ovan, 
bör beräknas och aktörerna bör klargöra hur dessa kostnader ska fördelas mellan dem.  

Immaterialrätt 
Det ligger i sakens natur att immaterialrättsliga frågor sannolikt kommer att vara 
aktuella i de flesta testsituationer. Därvid behöver bl.a. följande utredas:  

1. Vilka rättigheter har den som vill testa något till det som ska testas 
och/eller testresultatet (äganderätt, nyttjanderätt, licens, etc.)? 

2. Vilka övriga rättighetshavare finns?  
a. Hur ser den immaterialrättsliga relationen ut mellan de olika 

rättighetsinnehavarna ut? 
b. Krävs det medgivande från andra rättighetsinnehavare för 

att kunna testa, nyttja program o dyl eller nyttja resultat i ett 
senare skede? 

3. Vilka rättigheter ska den som tillåter testningen i sin verksamhet få 
till testresultat, testprogram, etc.? 

4. Kommer det som testas och/eller underlaget till det, t.ex. en ny 
programvara, att vara tillgängligt för berörda aktörer efter 
testperioden (t.ex. under hela projekttiden och framtida förvaltning)?  

a. Om så är fallet: Under vilken tid och vilka förutsättningar 
(open source, licens, etc.).  

b. Om så inte är fallet: Det som testas måste sannolikt vara ett 
redundant system redan från början. 

5. Ett sätt att hantera risker enligt ovan i ett läge där det inte är möjligt 
för testaren att axla motsvarande ansvar är att ge den som upplåter 
sin verksamhet för testningen optioner på eller ägarandelar i det som 
ska testas. 
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Sekretess  
Om den som får tillgång till eller insyn i testningen m.m. ska åläggas någon sekretess är 
det viktigt att klargöra omfattningen av en sådan sekretess i förhållande till svaren på 
frågorna ovan. Det är t.ex. helt ointressant för ett fastighetsförvaltande bolag att testa 
något som – om det testas – blir en integrerade del av den framtida förvaltningen, om 
det bolaget inte tillåts förmedla den informationen till en framtida köpare av objektet.  
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Bilaga 3 – Logical Framework Matrix 
 
 

Projekt: Test i verkliga byggprojekt 

 

Datum: 2017-05-25 

 

Logiken i projektupplägget framgår av den vänstra kolumnen, som anger hur syfte, mål, resultat 
och aktiviteter hänger ihop. 

Den högra kolumnen, Risker och antaganden, läses tillsammans med den vänstra kolumnen på 
samma och ovanliggande rad. Mittenkolumnerna läses horisontellt. 
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Mål och Aktiviteter Indikatorer Verifiering Risker och Antaganden 

 

Övergripande syfte 

Programmets projektdeltagare ska, med 
hjälp av testbäddar och 
demoanläggningar kunna testa, 
kontrollera, demonstrera och utvärdera 
nya innovativa tillämpningar av såväl 
teknik och standarder som av 
upphandlings-former, arbetssätt och 
processer. 

 

Indikatorer  

För att mäta hur väl det övergripande 
syftet nås 

Ska specificeras av fokusområdet Test 
och Innovation 

 

Metod för verifiering 

Hur verifieras indikatorerna? 
............................. 

Ska specificeras av fokusområdet Test 
och Innovation 

 

 

Specifika projektmål 

Programmets projektdeltagare ska 
kunna testa, demonstrera och utvärdera 
nya innovativa tillämpningar av teknik, 
standarder och processer i verkliga 
byggprojekt. 

 

 

 

Indikatorer  

för att mäta hur väl de specifika 
projektmålen nås 

IM1: Antal programdeltagare som 
med framgång tror sig kunna tillämpa 
handledningen 

 

 

 

Metod för verifiering 

Hur verifieras indikatorerna? 
………………....... 

VM1: Enkät till programdeltagare 

 

 

 

 

Förutsättningar 

Om projektmålen nås, vilka 
förutsättningar skall vara uppfyllda 
för att det övergripande syftet 
uppfylls? 

FM1: Branschen har en önskan om 
att använda standarder. 
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Mål och Aktiviteter Indikatorer Verifiering Risker och Antaganden 

Aktörer inom samhällsbyggnads-
sektorn ska ha kännedom om hur test i 
verkliga byggprojekt kan genomföras 
eller hur man införskaffar sådan 
kunskap. 

 

IM2: Antal aktörer som har kännedom 
om hur man genomför test i verkliga 
byggprojekt 

 

IM3: Antal aktörer som har kännedom 
om handledningen 

 

IV2: Enkät till branschaktörer 

 

 

IV3: Enkät till branschaktörer 

FM2: Det finns ekonomiska 
incitament till innovationer.  

 

Resultat 

R1: Handledning för hur man testar i 
verkliga byggprojekt. Den skall 
innehålla 

• Beskrivning av de typfall som 
används  

• Specifikation av testobjekt och 
referensobjekt. Testobjekt är 
företeelsen som skall testas och 
referensobjekt är ev externa 
objekt som kan användas som 
jämförelse. 

 

Indikatorer  

För att mäta kvalitén på resultaten 

 

IR1.1: Handledningen beskriver test 
för de fem typfallen på ett tydligt sätt. 

 

IR1.2: Antal representanter i 
referensgruppen som gör 

 

Metod för verifiering 

Hur verifieras indikatorerna?  

 

VR1.1: Utlåtande från de fem typfallen 

 

 

VR1.2: Utlåtande från referensgrupp 

 

 

Risker 

Om resultaten produceras, vilka 
förutsättningar skall vara uppfyllda 
för att de specifika projektmålen 
ska nås?  

 

RR1.1: Det finns ingen vilja hos 
entreprenörer och byggherrar att 
pmedverka. 
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Mål och Aktiviteter Indikatorer Verifiering Risker och Antaganden 

• Beskrivning av testmiljöer, dvs 
den miljö där testerna skall 
utföras. Kraven kan exempelvis 
avse förekomst av trådlöst 
nätverk etc. 

• Testmetoder, som för varje 
testobjekt beskriver vilka mått 
som skall användas, utrustning 
för mätning samt en plan för 
genomförandet av testerna. 

 

• Roller och ansvarsområden 

• Risker och ansvar, innefattande 
bl.a en “juridisk” checklista som 
kan användas för att utarbeta 
överenskommelse om test.  

• Tidsplan 

• Kravmatris, som anger 
eventuella krav man har på 
uppnådda testresultat  

bedömningen att handledningen är 
användbar 

 

IR2.1: Antal deltagare vid 
sammankomster där handledningen 
presenteras 

 

IR2.2: Andel deltagare vid 
sammankomsterna som bedömer att 
handledningen verkar vara av värde. 

 

IR3.1: Planen för fortsatt förvaltning 
får tillräckligt finansiellt stöd. 

 

 

 

 

 

 

VR2.1: Deltagarlistor 

 

 

 

VR2.2: Enkät till deltagare 

 

 

 

 

VR3.1: Beslut av SBE  

RR1.2: De typfall som beskrivs är 
av mindre intresse för 
målgruppen. 

 

RR2.1: Aktörer inom 
samhällsbyggnadssektorn kan inte 
tillgodogöra sig resultaten. 

 

RR3.1: Aktörer är inte villiga att 
finansiera förvaltningen av 
handledningen. 
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Mål och Aktiviteter Indikatorer Verifiering Risker och Antaganden 

• Prioriteringar. Stora variationer 
i testresultat kan medföra att 
vissa testprocesser behöver 
förlängas. vilket kan skapa 
behov av revidering av 
testplanen.  

• Rapportering, där behovet av 
rapportering till exempelvis 
byggprojektets ledning 
specificeras. 

• Testprotokoll, även 
innehållande regler för 
namngivning av dokument och 
filer. 

• Vägledning om när i 
byggprocessen olika åtgärder 
ska göras  
 

• Specifikation av erforderlig 
bakgrundsdokumentation 
(befintliga förberedande tester, 
motiv till test etc.)  
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Mål och Aktiviteter Indikatorer Verifiering Risker och Antaganden 

• Förväntade nyttoeffekter för de 
olika aktörerna 

R2: Kommunikation till intressenter om 
handboken och dess användning 

 

R3: Plan för förvaltning av manualen 

 

Aktiviteter 

AP1: Handledning för test i verkliga 
byggprojekt 

• A1.1: Specifikation av typfall 
• A1.2: Specifikation av testobjekt 

och referensobjekt 
• A1.3: Beskrivning av testmiljöer 
• A1.4: Testmetoder 
• A1.5: Roller och ansvarsområden 
• A1.6: Risker och ansvar 
• A1.7: Tidsplan 
• A1.8: Kravmatris 

 

Resurser 

• 1 projektledare 1000 h 
• 4 projektmedarbetare a 400 h 
• 20 inrikes resor för arbetsgrupp 
• 10 personer i referensgrupp, 6 

möten a 4 h 
• Resor för referensgrupp 

 

 

Kostnad  

• 800 tkr 
• 1280 tkr 
• 40 tkr 
• 192 tkr 
• 120 tkr 
• Summa 2432 tkr 

 

 

Risker 

Om aktiviteterna genomförs som 
planerat, vilka förutsättningar skall 
vara uppfyllda för att de 
efterfrågade resultaten skall 
produceras? 

 

RA1.1: Marknadens aktörer kan 
inte specificera lämpliga typfall. 
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Mål och Aktiviteter Indikatorer Verifiering Risker och Antaganden 

• A1.9: Prioriteringar 
• A1.10: Rapportering 
• A1.11: Testprotokoll 
• A1.12: Vägledning om när i 

byggprocessen olika åtgärder bör 
göras 

• A1.13: Bakgrundsdokumentation 
• A1.14: Förväntade nyttoeffekter 

AP2: Omvärldsbevakning 

• A2.1: Bedömning av EU-projekt 
inom området ”Smart City” 

• A2.2: Bedömning av andra svenska 
testprojekt 

AP3: Förvaltning av handledningen 

• A3.1: Plan för förvaltning av 
handledningen 

AP4: Kommunikation 

• A4.1: Kommunikationsplan 
• A4.2: Kommunikationsaktiviteter 
• A4.3: Utvärdering av 

kommunikation 

RA2.1: Antalet relevanta EU-
projekt är för stort för att kunna 
analyseras inom befintlig ram 

 

RA2.2: Antalet relevanta svenska 
projekt är för stort för att kunna 
analyseras inom befintlig ram 

 

 

 

RA3.1: Ingen organisation är 
intresserad av att förvalta 
handledningen 

 

RA4.1: Svårt att motivera 
deltagare att komma till 
sammankomster 
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