
Produkt- och miljödata

Slutsatser och därpå följande 

andra initiativ som nu pågår!



Slutsats och nuvarande grund för nästa steg

Om man för kravställning av byggnadsverk 

samt för att berika produkttyper och artiklar 

använder gemensamma standardiserade byggvarudata 

för att beskriva egenskaper 

skapas de grundläggande förutsättningarna för 

”ett obrutet informationsflöde”!

# 1 = Byggvarudatamallar



Slutsats och nuvarande grund för nästa steg

Om en unik kombination av standardiserade byggvarudata 

”nycklas” till en för alla unik identitet

så kan vem som helst få åtkomst till rätt information 

genom automatiserad koppling mellan aktuella databaser!  

# 2 = Unika identiteter



Slutsats och nuvarande grund för nästa steg

För att bygga upp och definiera standardiserade 

byggvarudatamallar (Data Template) 

krävs ett brett och djup engagemang av varuproducenterna 

då de i grunden är basen 

för den informationsuppbyggnad som måste ske!  

# 3 = Varuproducenterna



Slutsats och nuvarande grund för nästa steg

För att säkerställa förvaltning av  

byggvarudatamallar (Data Template) 

krävs en av branschen överenskommen förvaltningsmodell 

som bör inordnas i SIS uppdrag (på samma sätt som i Norge) 

och att de samordnar förvaltningen internationellt!  

# 4 = SIS



Slutsats och nuvarande grund för nästa steg

För att möjliggöra kvalitetssäker 

och effektiv tillgång till byggvarudata 

måste alla användare förhålla sig till, de av branschen,

överenskomna standarder och rutiner 

som bildar ramverk för implementering och användning!  

# 5 = Alla användare 
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1. Samhällsbyggnadssektorn beskriven som tunnelbanelinjer (processerna) med stationer (aktiviteter). 
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2. I mitten löper den process som representerar den cirkulära ekonomin och som är referens över hela 
livscykeln.
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3. Övre halvan av modellen representerar kravställda värden och den nedre specifika. 
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4. Till vänster om ”tunnelbanelinjerna och stationerna” beskrivs de olika produkttypsnivåerna som utgör 
principen för att hur uppbyggnad av generiska värden för byggdel eller komponent successivt övergår till 
fastställda värden på en unik artikel.
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5. Dessa värden hämtas ur produktdatamallar per produkttyp. Produktdatamallar är summan av samtliga 
behov inom samhällsbyggnadsprocesserna definierade som egenskaper och formaterade som 
byggvarudata i förhållande till aktuell produkttyp och nivå. 
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6. Livcykelvärden relateras till byggvarudata samt vilken produkttypsnivå de motsvarar. 
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7. Lösningsmodellen visar på grunderna för att dynamiskt hantera information avseende allt ifrån 
lagerlagda s.k. standardartiklar till objektspecifikt konfigurerade produkter utifrån kravställda värden.
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Lösningsmodell byggvarudata

Aktivitet Svenskt Trä

• 15 sågverksföretag inom Svenskt Trä har startat 

arbetet med att tillämpa GS1-standarden

– Grundläggande logik och identiteter

– Tester och utvärdering av lämpliga streckkoder

– Uppbyggnad av specifikation för logistik och 

handelsinformation

– Utvärdering av EDI-standard

– Deltagande i grupp för internationell implementering

– Genomförs i samarbete med programvaruföretag



Lösningsmodell byggvarudata

Aktivitet Svenskt Trä

• 15 sågverksföretag inom Svenskt Trä har beslutat 

att identifiera förutsättningarna för att effektivisera 

försörjningen av ”Miljödata”

– Inledande dialog startad med:

○ Byggvarubedömningen

○ Sunda Hus

○ Basta

○ Svanen

– Avsikten är att skapa en lösning som tydliggöra 

vilka byggvarudata som är relevanta per produkttyp 

samt hur dessa skall säkerställa att 

certifieringssystemens kriterier uppfylls



Lösningsmodell byggvarudata

Aktivitet Svenskt Trä, Träindustrierna och Standard 

Norge

• Moelven har som representant för Svenskt Trä 

inlett dialog med Träindustrierna i Norge och 

Standard Norge för att samordna uppbyggnaden 

av byggvarudatamallar (data templates) enligt den 

princip som nu växer fram ur det resultat som 

följer på det arbete som sker inom CEN TC/442



Lösningsmodell byggvarudata

Aktivitet Svenskt Trä och NCC

• Företagen har beslutat att inleda avgränsade  

tester för överföring av byggvarudata mellan 

produktdatabas och den databas som används vid 

exempelvis kravställan, kalkyl, bedömning, etc.

• Avsikten är att detta skall användas som referens 

för en kommande branschlösning

• Planen är att genomföra informationsaktiviteter i 

perioden Q3 – 2019 till relevanta målgrupper inom 

samhälsbyggnadssektorn


