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Välkommen till seminarium om nyttiggörande i 
samhällsbyggnadssektorn med tema digitalisering
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Nyttiggörande av 
forskning och innovation
Eva Schelin, vd IQ samhällsbyggnad

Nyttiggörande av 
forskning och innovation
Eva Schelin, vd IQ samhällsbyggnad

Vi är samhällsbyggnads-
sektorns röst!
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IQ Samhällsbyggnads medlemmar

IQ Samhällsbyggnad tar Sverige till 
en tätposition inom hållbart 
samhällsbyggande

IQ Samhällsbyggnad skapar samhällsnytta genom ökad kompetens och 
fler innovationer inom samhällsbyggandet. Vi gör detta genom att:

• Påverka och initiera forskning och innovation 

• Samla och mobilisera sektorn

• Leda och samordna program och projekt

• Främja nyttiggörande   
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Påverka och initiera forskning och 
innovation 

• Vi är sektorns röst i FoI-frågor 

• Forskningspolitiska propositionen vart fjärde år – samordnar 
sektorns inspel

• Remissinstans

• Uppmärksammar kunskapsbehov i sektorn – initierar nya projekt 
och program

• Samtalspartner till regeringskansliet, forskningsfinansiärer, 
myndigheter med flera om prioriteringar

Samla och mobilisera sektorn

• Vi får fler att delta i FoI-projekt – kunskapsuppbyggnad i branschen

• Identifierar behov, utmaningar och kunskapsluckor

• Vi skapar relevanta mötesplatser för utvecklingsinriktade 
samhällsbyggare

• Ett unikt nätverk – hitta din FoI-partner
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Leda och samordna program och 
projekt

• Smart Built Environment – ett strategiskt innovationsprogram kring 
digitaliseringen i samhällsbyggandet 

• E2B2 – Forskning och innovation för energieffektivt byggande och 
boende. 

• BIM Alliance – förening med mål att driva den gemensamma BIM-
utvecklingen mot konkreta mål 

• Bygginnovationen - ett nationellt innovationsprogram för svensk 
byggsektor

• JPI Urban Europe – europiska lösningar på urbana utmaningar 
genom samordnad forskning

• Mindre projekt

Främja nyttiggörande 

• Forskning och innovation ska skapa verklig nytta i 
samhällsbyggandet

• Resultat från projekt och program som vi samordnar

• Metoder för kunskapsdelning – lärande inom 
våra projekt och program

• Höja mottagarkapaciteten och vanan hos sektorn för att ta emot nya 
produkter, tjänster och processer



2018‐04‐20

5

IQ Samhällsbyggnad

Drottninggatan 33

111 51 Stockholm

070-645 16 40 

info@iqs.se

iqs.se



Är du ledare eller nyckelperson inom samhällsbyggnadssektorn och behöver skapa 
konkret nytta i ditt företag eller organisation kring digitalisering, då finns en unik 
möjlighet att delta i ett utbildningsprogram som startar nu!

Programmet inkluderar fem block över en period på tre månader med individuellt 
arbete däremellan. Du kommer under programmet att varva teori med praktiskt arbete 
och som slutresultat forma ett konkret underlag för din organisations digitala agenda 
framåt.

Vad får jag och min organisation ut av programmet?

o Kompetenshöjning avseende digitala transformationens möjligheter och utmaningar

o Inspiration, nätverkande och utbyte med andra aktörer från sektorn

För mer information och anmälan:
http://cobel.se/sv/digital-transformation-i-samhallsbyggnadssektorn/

Nytt forskningsprojekt
Leda digital transformation i samhällsbyggnadssektorn

Innehåll:

Grundlig introduktion till digitaliseringens möjligheter med 
trendspaningar och konkreta exempel

Underlag för bedömning av den egna organisationens digitala mognad

Genomgång av nyckelfaktorer för lyckad digital transformation Du 
kanske sitter i ledningsgruppen, leder affärs- och verksamhetsutveckling 
eller har en central roll inom IT.

Grunderna i kundinsikt, innovationsledning och agil affärsutveckling

Verktyg och process för egna organisationens digitala agenda framåt

Format: 

Två heldagsworkshops i Stockholm, tre webinarier och två individuella 
tillfällen för coaching (se program nedan)

Föreläsningar med erfarna specialister inom digitalisering och 
förändringsledning. Verkliga case med representanter från 
samhällsbyggnadssektorn. 

Uppgifter för eget arbete mellan blocken – involverar deltagares ledning

http://cobel.se/sv/digital-transformation-i-samhallsbyggnadssektorn/
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Vi skapar förutsättningar för framtidens byggande

Centrumbildning som förenar behovsmotiverad forskning och praktiskt 
byggande med fokus på effektiva försörjningskedjor i byggprocessen.

Vad händer man om…. 

Man kopplar ihop forskare från Organisk elektronik och 
personer från byggbranschen?

= 
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Vad händer man om…. 

Man kopplar ihop forskare från Logistikområdet och en 
kommun? 

= 

Varför blev det möjligt?

”Ba” är den kontext som delas av de som interagerar 
med varandra och som är grunden till en samverkan 
mellan akademi och näringsliv (SAN)
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Två processer ‐ två världar, vi vill … 

‐ fokusera på de material‐ och informationsflöden samt 
besluts‐ och planeringsstöd som skapar förutsättningar för 
en kostnadseffektiv byggbransch

Tillverkare Återförsäljare Entreprenörer
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Årskonferens
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Brains & Bricks

Seminarier (exempel)

Seminarier med koppling till forskning

Workshop för utveckling av ”Verktyg” 
för att ta ”tempen” på ett bygge. 
Rapid plant assesment, en metodik 
som ingår i ett större 
forskningsprojekt. 

Seminarier i samverkan 

VICO Roadshow, både för studenter och 
näringsliv.

Society quest med tema bygglogistik 
och virtuella processer

Seminarium i samarbete med Lean 
Forum Bygg, Strategisk planering

Brains & Bricks

Årskonferens

Årskonferens november 2017. 

‐ Kostnadsfritt för Partners och intressenter

‐ 50 deltagare 

‐ Blandat program med talare från industrin och akademin

‐ Bra respons från deltagarna
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Medlemmar idag

Partners

• Fastighets AB L E Lundberg

• Katrineholms kommun

• Peab AB

• Sankt Kors Fastighets AB

• Ahlsell

Medlemmar idag

Intressenter

• Arcona

• BEAst

• BIM alliance

• Cramo

• DB Schenker

• NCC Construction AB

• Skanska Sverige AB

• Tyringe Konsult AB

• Bygg GG
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www.kts.itn.liu.se/bygglogistik

@LiUBygglogistik



4/20/2018

1

Uppkopplad byggplats
Samhällsbyggnadsresan:
Digitalisering 2018‐04‐19

Martin Rudberg
Professor
L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik
LiU Norrköping

martin.rudberg@liu.se
013‐28 1566

@LiUBygglogistik

www.kts.itn.liu.se/bygglogistik

Vart är vi på väg?

Digitalisering
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Vart är vi på väg?

Digitalisering

Digitalisering inom byggandet

Områden med pågående digitalisering

Källa: Ursprungsbild baserad på Olsson/Friblick (2000)

Tillverkare Återförsäljare Beställare

Försörjningskedja Förvaltning
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Projektet Uppkopplad byggplats

Projektets inriktning och omfattning
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Projektet Uppkopplad byggplats

Projektfakta
• Är ett testbäddsprojekt* bestående av en

förstudie (maj ‐ oktober 2017) och en huvud‐
studie (november 2017 – december 2020),

• Koncentreras på byggplatsens planerings‐,
produktions‐ och försörjningsprocesser, 

• Innebär samverkan mellan ett antal ledande
bygg‐ och IKT‐aktörer, samt universitet, med
målet att öka produktiviteten, säkerheten och
effektiviteten genom digitalisering,

• Erbjuder utrymme för samarbete med start‐
upp‐företag och SMEs,

• Budget för huvudprojektet är ca 42 miljoner kr, 
varav Vinnova bistår med ca 20,5 miljoner kr,

• Ingår som ett strategiskt projekt i SBEs fokusområde
Innovationslabb, med IQS som koordinator,

• Projektledning från LiU och forskningsintegration från LTU.

* A testbed is a platform for conducting rigorous, transparent, and replicable
testing of scientific theories, computational tools, and new technologies.

Projektet Uppkopplad byggplats

Fyra initiala testbäddsprojekt

1. Den sömlösa 
försörjningskedjan

NCC

2. Dynamisk, optimerad 
och integrerad plane‐
ring för byggprojekt

Skanska

3. Ökad produktivitet, 
genom mekanisering, 
automatisering och 

robotisering

Peab &
Cementa

4. Modellbaserat 
byggande ‐ det 
ritningslösa 
byggprojektet

Lindbäcks Bygg
& BoKlok

Ca 30 företag från bygg‐ och IKT sektorn som tecknat ”Letter of Intent”
med projektet och kommer att delta i olika testbäddsprojekt

5. Samordnad digital infrastruktur
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Projektet Uppkopplad byggplats

Deltagande organisationer
Projektpartners (med LoI)

Lindbäcks Bygg

AR Digital Verksamhetsutveckling

Design Evolution

Ramirent

Ahlsell

Rise

Svensk Byggtjänst

BuildSafe Sweden 

BoKlok

NCC

Telia

Wellsec

Atea

HiQ

Hiab

Skanska

OneReality

Projektpartners (med LoI)

Cementa

Finja

Abetong

Betongindustri

Swerock

Thomas Concrete Group

Cognibotics

Electrotech Kalix 

Cabnet Europe

Vemaventuri

Rise CBI 

Fojab Arkitekter

Peab
Qlocx

Riksbyggen

Hexagon

Intressenter (utan LoI)

Hilti Svenska AB

Cramo

Microsoft

Sigma

Sony Mobile Communication

Mobilaris

Pecar

BenearIT

3M

Alimak

Intresserade av ev. fas 2

Arcona
Veidekke
EquipmentLoop
Myloc
Ericsson
Trafikverket

X – Testbäddsvärdar
X – Del av Cementas LoI
X – Ej formellt projektpartner

Projektet Uppkopplad byggplats

Definierade testbäddsprojekt

Teknikområde

Tematiska 
inriktningar

Logistik‐
automation

Optimerad 
byggplats

Simulering och 
träning

Smarta System 
och BIG data

Digitala 
handlingar

Adaptiv produk‐
tionsstyrning

Produktions‐
automation

Testbädds‐
projekt/‐
värd

Sömlös
försörj‐
nings‐
kedja

Industriell 
planering 
för 
byggprojekt

Ökad
produk‐
tivitet
(genom mekanisering, 
automatisering, robotisering)

Det
ritnings‐
lösa 
bygget

Huvudområde/huvudfokus Delområde/ sekundärt fokus Stödområde/möjliggörare

AP 2.1:
NCC

AP 2.2:
Skanska

AP 2.3:
Peab & 
Cementa

AP 2.4:
Lindbäcks 
& BoKlok
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Projektet Uppkopplad byggplats

Frågor och funderingar?

Tack för er uppmärksamhet!
Martin Rudberg
martin.rudberg@liu.se
+46 13 28 1566

www.liu.se

Martin Rudberg
martin.rudberg@liu.se

013‐28 1566

@LiUBygglogistik

www.kts.itn.liu.se/bygglogistik
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Två strategiska projekt inom 
Smart Built Environment

Smart planering för byggande 
(pågår avslutas 31/3 2018)

DigSam  - digital samhällsbyggnadsprocess
( start hösten 2017 – avslut december 2019)

KTH leder storsatsning 
på smarta och hållbara 
städer

17 Strategiska
innovationsprogram

Elisabeth Argus BonaCordi AB   2017-05-09
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Bygg 3D

Visualisering  3D

Elisabeth Argus BonaCordi AB   2017-05-09

Fastigh.bildn
2D/3D

Detaljplanering 2D

Idéskiss o förslag 3D

Geodata 2D 3D

Idé

Översiktsplan 2D

Utleverans BIM  3D

Projektering  3D

Bygglov 2D

Förvaltning 2D

Vad händer med modellen?

Glapp i 
Samhällsbyggnadsprocessen
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BIM

Geodata

Ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggnadsprocessen
- Integration mellan Geodata och BIM – en studie av fem ingående faser

Elisabeth Argus BonaCordi AB   2017-08-25

1.

2.

3.

4.

5.
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Framtidens detaljplaner, fastighetsbildning och bygglovsgranskning

Elisabeth Argus BonaCordi AB   2017-05-08

Idé/utredning
Produktion

(inkl prod.planering)

Detaljplanering
Fastighets-

bildning

Bygglov

Exploaterings-
process

Planerings-
process

Start- och slutbesked

Projekt-
ering

Informationsleveranser
avseende 20 informationsområden

B D ECA
A. Underlag för idé/utredning
B. Digital detaljplan i 3D
C. BIM för 3D fastighetsbildning
D. BIM för bygglov
E. Återanvändning av BIM-data i geodatabas

Leveransspecifikationer - Geodatabaser
1-Bild, 2-Topografi, 3-Fastighetsindelning, 
rättigheter, 4-Bestämmelser, 5-Detaljplan, 

6-Övr.fysiska planer, 10-Ledningar, 11-Geologi, 
12-Djupdata,13-Transport, 14-Hydrografi, 
Meteorologi,15-Kulturvård, 16-Naturvård,

17-Riksintressen, 18-Översiktlig riskkartering, 
19-Statistik, 20-Övrig geodata

Leveransspecifikationer - Arkiv
7-Analys/utredning - geoteknik, buller mm

8-Fastighetsbildningsmodell-BIM
9-Bygglovsmodell-BIM
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Leveransspecifikation, exempel Bygglovsmodell 
(BIM/GIS)

Produktpaket för geodata
Monica Ek - WSP
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Det offentlige kartgrunnlaget
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Bruttolistan – ansvar & förtroende
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Detaljplaner i 3D
Josephine Nellerup – Malmö stad

Detaljplaneprocessen är 
komplex och berör många aktörer.
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En digital samhällsbyggnadsprocess kan vara

• Effektiv
• Öppen
• Smart
• Gemensam
• Visuell
• I realtid
• Automatiserad
• Pedagogisk
• Tillgänglig
• Rättssäker
• Transparent
• Demokratisk
• Samarbetsfrämjande

Sverige behöver en modelleringsplattform för 
upprättande av digitala detaljplaner med 3D 
visualisering och analyser i realtid
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• Grundkartan ersätts med en modern modell med grunddata i 
realtid, standardiserad ”3D landskapsmodell”

• Svenska Geoprocess standard och geografiska fakta och statistik

• Ska visa omgivande stadsplanering och övriga planeringsriktlinjer

Analys och gestaltning är 
en viktig del i medskapande 
och effektiv processen
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Dialogunderlag och Beslutsunderlag

En fastställd 3D detaljplan 
ger stort värde för 
utformningen och prövningen 
av arkitektoniska byggnader i 
modelleringsplattformen i 
bygglovsprocessen
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Hur ser vår arbetsmiljö ut i morgon? Kommer detta att ändra vårt kompetensbehov?  
Vilka kompetenser kommer att påverkas? Hur hanterar vi detta redan nu? 
Är våra utbildningar framtidssäkra?

BIM för 3D fastighetsbildning
Martin Andrée - Lantmäteriet
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BIM för redovisning av 3D-fastighetsbildning

Syftet är att förbättra arbetsflödet, 
kvalitén och förståelsen för 
fastighetsbildningsbeslutet och förenkla 
dialogen mellan sakägaren och 
myndigheten med stöd av en digital 
informationshantering via BIM.

Fastighetsregisterkartan i 3D 
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Beslutshandlingar idag och imorgon
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BIM för bygglov
Marie Malmberg – Falu kommun

BIM

Geodata
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Vårt testfall: Kontorshus och bilprovning på 
Myran i Falun

Testkörning av olika standarder.

Översättningar kräver objektspecifika 
definitioner eftersom det finns valfrihet i 
hur standarden tillämpas.

Utveckling av överföring mellan 
IFC/CoClass och svensk geoprocess 
pågår i testbäddsprojektet

Slutsatser

• Det behövs standarder så att
– Alla kommuner kräver samma information

i bygglovprocessen

• En e-tjänst för att söka bygglov sparar tid

• Utvecklad teknik underlättar
– Visualisering för människor

– Tolkningsbara regler för datorer

• Hög noggrannhet på geodata för bygglovsprövning behövs
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Relationshandlingar till 3D Geodata
Ulf Hedlund - Tyréns

GRUNDFRÅGA?

Vilka möjligheter finns idag och i framtiden att 
återanvända relationshandlingar/as-build modeller för 
uppdatering/integrering av 3D geodata. 

5 Återanvändning av relationshandlingar för uppdatering 
och lagring av 3D-geodata 

Ulf Hedlund Tyréns AB
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41

Exempel på full BIM-modell (155 MB) utgörande 
underlag till relationshandling

42

Exempel på Indata från BIM-relationshandling till 
underlag för geodata leverans (bantad BIM-modell 4 
MB)
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Processflöde

Projektide´

Leveransspecifikation i 
kontrakt

Projektering/ 
Byggande

Uppdatering av 
Geodata

BIM-modell 
förbereds för ”geo-
dataleverans”

Godkänd validering 
innan ”geo-
dataleverans”

(Inter)nationella standarder

Komponenter för att säkerställa nationellt 
uniforma leveranser

• Standarder

• Leveransspecifikationer, kontraktsbindande

• Teknisk lösning för sortering och filtrering av BIM-information

• Teknisk lösning för validering av leveranser

Komponenterna är delvis beroende av varandra: 

”En enhetlig Digital process ställer krav att på enhetliga 
definitioner och gränssnitt utvecklas och används”
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Ramverk – Ge Uppdrag åt ex Boverket att ta fram

Föreskrifter som reglerar standarder för:

Struktur 
Innehåll
Urval

SPECIFIKATION för 3D/BIM baserade 
relationshandlingar

Kravställare Systemleverantör

Underlag för 
utveckling av öppet 
valideringsverktyg

Beställning 
valideringsverktyg

Verktyg för 
kontroll och 
validering

Geodataarkiv

Uppdatering av 
relationshandling under 

hela byggfasen

Tredjepartsleverantör

Implementerar

Använder/
Implementerar

Använder Sökande

Våra resultat

 Integration mellan Geodata och BIM = JA!

 Leveransspecifikationer och gemensamma begrepp = grunden för en 

infrastruktur som möjliggör informationsförsörjning i realtid

 3D modellbaserat informationsflöde= kortare ledtider och bidrar till ökat 

medskapande

 Tillämpning av standarder = grunden för framtidens obrutna informationsflöde

 Bruttolista och paketering av geodata = enklare, snabbare och säkrare planering 

av byggprojekt

 Nationellt ramverk för in- och utleveranser = enklare och tydligare upphandling 

och leveranser
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Våra tips för att knuffa igång implementeringen

 Ta kontroll över dina data - framtidens guld!
Se till att dina geodata är tillgängliga, användbara och kända

 Studera Svensk geoprocess och CoClass
Involvera din systemleverantör!

 Ta fram ett nationellt ramverk för återanvändning av Geodata från BIM – Börja 
med att fram en kravspecifikation för återanvändning av den geodata som du ansvarar 
för  

 Kommuner behöver ta fram nya detaljplaner enligt Boverkets standard 
(637040:2016) - digitalisera detaljplaner och ta höjd för framställning i 3D – på så vis 
skapas en grund för e-tjänster för att söka bygglov

 Aktörer i byggbranschen behöver ställa krav på Lantmäteriet och kommuner att 
leverera visualiseringar av 3D-fastighetsbildning i BIM 

 Bygglovssökanden behöver ställa krav på att kunna lämna in sin bygglovsansökan 
digitalt och i 3D - att Boverket också skapar en enhetlig tjänst för att söka bygglov 
modellbaserat 

 Samarbeta - för ett obrutet informationsflöde!

Våra sammanfattande rekommendationer

• Börja efterfråga standarder

• Stimulera till att få lämna och ta emot BIM modeller 
i myndighetsprocesserna

• Starta piloter/tester i din verksamhet

• Använd ett standardiserat språk/begrepp

• Skapa nya innovationsprojekt
– Nytt testbäddsprojekt där hela informationsflödet, 

leveransspecifikationerna testas
– Nationellt planeringssystem (renderingsmodell)

Elisabeth Argus BonaCordi AB
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1. Juridiska aspekter - Lantmäteriet

2. Datalagring och åtkomst – Tyréns

3. Infrastrukturplaner och översiktsplaner – WSP

4. Digital handbok- standardiserade detaljplaner – Örebro kommun

5. Inspirationsdagar, tävling och medborgardialoger - Sweco Architects

Resan tas vidare i projektet...

DigSam – digital samhällsbyggnadsprocess

• Elisabeth Argus BonaCordi 
AB

Samhällsbyggnadsprocessen i förändring!

2018‐04‐20Elisabeth Argus BonaCordi AB
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Har du frågor 
kontakta  Elisabeth!

Elisabeth Argus 
BonaCordi AB
Digital strateg

Grundare och VD

elisabeth.argus@bonacordi.se

076 76 44 100

Mer info:

Besök projektets hemsida på Smart Built Environment
http://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/smart-planering

Ta del av projektets slutrapporter, leveransspecifikationer, presentationer, filmer 
och intervjuer.
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Härifrån till Framtiden!  
Hur ser din väg ut?

En presentation om Smart Built Environments strategiska 
projekt Kunskapslyft för digitala processer

Karin Färnevik, Projektledare
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Fyra nyckelbegrepp och nycklar 
till framtiden

Kompetens
Kunskap

Nyttiggörande

Information
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INFORMATION

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESS

Hur ser framtidens digitala arbetsplats ut?

• Digitaliserar allt? 

• Välja en produkt på 
marknaden?

• Arbetar vi effektivt idag för 
att vara digitala imorgon?

• Eller rätt information? 

• Eller anpassa en produkt till våra 
egna och kundernas behov och 
gemensamma arbetssätt?

• Eller behöver vi arbeta/organisera 
oss/ha andra roller i framtiden?
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Vem kan ha svaret på de här frågorna?

M

E K

D U

S A M A R B E T S P A R T N E R N

R D

B E

E N

T

S A M H Ä L L E T

R

E

N

Bygg Know-How
Stödet från Smart Built Environment för omställning till digitala processer
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Hur kommer du igång att få svar på dina 
frågor?

StyrgruppStyrgrupp

Övriga	organisationenÖvriga	organisationen

Analys	och	
prioritering	

Experiment	och	lärande	

Implementering	och	spridning	

PilotområdePilotområde

18	månader	coachning	för	att	hålla	tempo	i	förändringsarbetet

Coachningen ger tempot i 
förändringsarbetet.

Utbildningen ger kunskapen 
att förändra och digitalisera!

Nu och i Framtiden.
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Tack för uppmärksamheten!

Om du vill veta mer är du välkommen 
att ta kontakt!

karin.farnevik@chalmers.se

Att fånga utmaningen med 
digitalisering!
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Dan Engström

Affärsutvecklare, Byggprojektering 

WSP Sverige AB

”Vill du ge oss några av 
de globala trenderna som 
driver den digitala 
omställningen?”

Question today
imagine tomorrow
create for the future

Dan Engström, Affärsutvecklare, AO 
Byggprojektering
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15

Dan Engström

16

quazoo.com
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17

consolehacks.nl

18

willrobotstakemyjob.com
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19

Innocentive.com

20

nytimes.com
huffingtonpost.co
m
uber.com
play.google.com  
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21

treehugger.com

22

bruegel.org
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23

fooderyboston.com

24

levantsupplychain.netplay.google.com
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Mini-workshop

Vad	behöver	vi	prioritera	för	att	följa	
med	i	den	digitala	omställningen?

1. Samverkansplattformen
2. Mentorsprogram/omvända	mentorsprogram	

(junior	lär	senior)
3. Pilotprojekt
4. Utbildning
5. Coachning
6. Annat….
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Anders Vennström

Universitetslektor

Inst. för teknik och naturvetenskap / 
Centrumbildningen Brains & Bricks

”Hur ser du på kopplingen 
mellan forskningen och 
samhällsbyggnadsbranschen –
går det att föra över kunskap?”

Mini-workshop

Hur	kan	vi	dra	nytta	av	resultaten	av	
forskning	och	innovationsprojekt?


