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Informationsinfrastruktur 

 

  

 

 

Workshoppar om ”Den obrutna informationskedjan” 

 

Ta chansen att påverka innehållet i det nya temaområdet  

Informationsinfrastruktur ! 

 
 

Vi bjuder in till tre workshoppar för att få input till innehållet i detta temaområde.  

 

De tre workshopparna är: 

 

• Fokus Fastighetsförvaltning: Den 6 maj 13.00–16.00, Ljusgården, Drottninggatan 33, 

Stockholm 

 

• Fokus Tidiga skeden (planprocessen); Den 16 maj, 8.30–11.30, 7A Odenplan, 

Norrtullsgatan 6, Stockholm 

 

• Fokus Produktion: Den 23 maj, 13.00–16.00, Ljusgården, Drottninggatan 33, 

Stockholm 

 

Anmälan sker via www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/kalendarium/ 

 

Bakgrund 
Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment utgör en långsiktig strategi 

och plan för hur samhällsbyggnadssektorn i Sverige, med digitaliseringens möjligheter, kan 

utvecklas för att korta ledtiderna, minska kostnaderna och minska miljöpåverkan samt 

utveckla nya affärs- och verksamhetsmodeller och skapa ökad lönsamhet. Programmet 

omfattar forskning, utveckling och innovation och riktar sig till både privata och offentliga 

aktörer inom sektorn. Med samhällsbyggnadssektorn avses de aktörer som är inblandade i 

processen från tidig planering, via projektering och byggande till den långsiktiga 

förvaltningen av såväl byggnader som vägar och järnvägar. 

 

Syftet med Smart Built Environment är att ta ett samlat grepp över de möjligheter som 

digitaliseringen kan ge, och att katalysera spridningen av nya möjligheter och affärs- och 

verksamhetsmodeller i hela sektorn. Programmet fokuserar på obrutna informationsflöden 

genom objektsbaserade modeller som till exempel Geodata och BIM 

(byggnadsinformationsmodellering) och tillämpningar inom industriella processer. Ett obrutet 

informationsflöde med affärs- och verksamhetsdrivna tillämpningar skapar fördelar för 
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företag, offentlig sektor, brukare och samhället och är nyckeln till framgångsrik förändring. 

Detta i kombination med utvecklingen av ny teknik som Internet of things, artificiell 

intelligens, produktionsautomation, digital tillverkning, mass-customization med mera ökar 

vår förmåga att utnyttja alla möjligheter med digitaliseringen samt att ta itu med de allt större 

utmaningarna i samhället. Den digitala transformationen både erbjuder och kräver nya 

samarbeten, nya sätt att arbeta och kombinera våra kompetenser. Programmet kommer att 

jobba med både inkrementella och disruptiva förändringar. 

 

Vision och mål 

Smart Built Environments vision är: 

”Hållbart samhällsbyggande och maximal brukarnytta genom effektiv informationshantering 

och industriella processer med digitaliseringen som drivkraft” 

 

Programmets mål är att till år 2030 uppnå: 

- 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering, 

avseende LCA, CO2-avtryck och LCC 

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

renovering 

- 33 % minskning av de totala byggkostnaderna 

- flera nya värdekedjor, affärsmodeller och verksamhetsmodeller, baserade på 

livscykelperspektiv, plattformar och nya konstellationer av aktörer. 

 

Den strategiska basen kommer under programperioden att utgöras av fyra temaområden 
och ett antal verktyg enligt bilden nedan. Verktygen är de instrument som vi använder för att inom 

respektive temaområden på bästa sätt uppnå effekter och resultat enligt programmets 

effektlogik, vilken togs fram vid uppstarten av Smart Built Environment. Olika verktyg kan 

alltså kopplas fritt till olika temaområden,  
 

Den tidigare indelningen i åtta fokusområden har ersatts av  fyra temaområden, men 

innehållet i fokusområdena finns i stor utsträckning kvar inom de fyra områdena. 

Bild 1 beskriver även schematiskt hur tyngdpunkten mellan strategiska satsningar och 

utlysningar förhåller sig i tre av temaområdena, där största delen av 

”Informationsinfrastrukturen” bör utgöras av strategiska satsningar medan ”Innovationer och 

nya tillämpningar” till största del utgörs av öppna utlysningar. 
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Informationsinfrastruktur 

Temaområdet behandlar gemensam infrastruktur som sektorn behöver för den digitala och 

industriella utvecklingen. Området innehåller standardisering för utbyte och integrering av 

information i samhällsbyggandets processer inklusive informationsstrukturer för 

livscykelperspektiv, men också frågor om tillgänglighet till och ägande av data. Även 

juridiska frågor kopplade till fastighetsbildning, detaljplaner och bygglov ingår liksom 

upphandlings- och avtalsformer för optimalt nyttjande av digitalisering. Områdets karaktär är 

strategiskt och hanterar komplexa samband där många aktörer drar nytta av resultatet. 

Temaområdets syfte 

Temaområdet Informationsinfrastruktur ska, som en del av innovationsprogrammet Smart 

Built Environment, stödja programmets övergripande mål. Temaområdet ska bidra till en 

fullödig och samverkande informationsinfrastruktur för att åstadkomma det obrutna flödet av 

information inom hela plan, bygg- och fastighetssektorn, såväl vad gäller projekt som 

planering, förvaltning och industriella processer. 

Initiering och utformning av temaområdet 

Syfte med initieringsdelen 

Utifrån det övergripande syftet ska initieringsfasen definiera önskade insatser. Delprojekt som 
stöder syftet ska utpekas och specificeras. 

Initieringsprocessen ska involvera nyckelaktörer i sektorn, såväl sådana som redan är aktiva 
eller har uttryckt sin avsikt att aktivt delta i innovationsprogrammet som andra med väsentliga 
roller, kunskaper och inflytande. Processen ska vara öppen för alla aktörer i sektorn, med sikte 
på att fånga den totala behovsbilden. Sektorn består till stor del av mindre och medelstora 
företag (SME), med förutsättningar att utveckla arbetssätt och implementera standarder som 
särskiljer dem från de stora aktörerna. Därför är en allsidig medverkan stor betydelse för 
projektets framgång. 
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Öppna workshops 

Programmet bjuder in till workshops (för tidiga skeden, byggskedet och förvaltningsskedet) 
öppna för alla intresserade att påverka och/eller medverka inom temaområdet. Särskild omsorg 
läggs på att få ett brett deltagande, med representation även från de typer av företag och 
organisationer som hitintills varit svagt representerade. 

Frågor som kommer att adresseras på workshopen är: 

- Vilka större problem och utmaningar ser vi för att få tillstånd obrutet informationsflöde 

- Hur ska vi lösa det problem och utmaningar vi identifierat 

- Hur får tillämpning och genomslag av det kunnande, verktyg, metoder och stöd som vi redan 
idag har 

- Hur fångar vi allt det som görs utanför Sverige 

 

Efterföljande arbeten 

Analysarbete, nytt förslag 

Resultatet från den öppna workshopen analyseras och bearbetas till ett nytt förslag omfattande 
delprojekt och insatsområden att genomföra inom temaområdet Informationsinfrastruktur. 

Remissförfarande 

Förslaget sänds ut på en bred remiss för kommentarer och synpunkter till deltagare som visat 
intresse genom deltagande i de öppna workshop eller på annat sätt. Avsikten med remissen är 
att ge möjlighet till reflektion och strukturerade synpunkter på ett annat sätt än vad som är 
möjligt i workshop-formen, samt att ge fler röster möjlighet att komma till tals. 

Uppföljande seminarium 

Efter bearbetning av förslaget med hänsyn till remissvaren inbjuds till ett uppföljande 
seminarium, som en avstämning och en möjlighet till fortsatt engagemang i projekten.  

Planering av delprojekt och bildande av projektgrupper 

För vart och ett av delprojekten utses en projektledare, som i samråd med processledaren 
utarbetar en projektplan, vilken sedan framläggs för godkännande. 

Kontakt 

För mer information kontakta Jan Byfors, jan@byfors.se, processledare för temaområdet 
Informationsinfrastruktur 

 

mailto:jan@byfors.se

