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Vi ger talargåvor till 



Inledning



Vad är Smart Built Environment?
• Ett 12-årigt strategiskt FoI-

program 2016–2028

• 130 + 130 mkr i programperiod 
två, fram till 2021

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• Omkring 80 företag och 
organisationer som parter



Programmets mål – 2030 
• 40 % 

Minskad miljöpåverkan 
i nybyggnad och renovering

• 33 %
Minskad tid från planering till färdigt projekt

• 33 %
Minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
Nya värdekedjor och affärsmodeller 

Sektorn:
• Årliga investeringar > 300 miljarder kr
• Över 500.000 anställda
• Över 20.000 företag, många SME, 290 kommuner
• Från tidig planprocess till färdigt projekt > 8 år
• Bostäder och service – 40 % av Sveriges totala 

energibehov



Fyra temaområden

Innovationer och 
nya tillämpningar

Värdekedjor 
och affärsmodeller

Informations-
infrastruktur

Kunskap och 
kompetens



Informations-
Infrastruktur

Värdekedjor och
affärsmodeller

Innovationer och
nya tillämpningar

Kunskap o kompetens

2019 2020 2021

Temaledare och temagrupp

Temaledare och temagrupp

Temaledare och temagrupp

Processledare utses

Process temaområdeTemaledare och temagrupp



Allmänt om programmets 
löpande arbete
• Bra rutiner och processer
• Bra kommunikation
• Bra samverkan program och finansiär
• Handlingsplan utvärdering - successivt integrering i agenda/strategi

(Internationalisering, AI, jämställdhet, Agenda2030)

• Syntesarbete
• Processledare – temaledning
• Stöd projekt 
• Implementeringssatsning
• Nya arbetsmetoder – innovationstävling, hackathon, crowd learning etc



Lägesrapport program
Utlysningar och strategiska 
satsningar
• Processledning
• Pågående och nya strategiska projekt
• Utlysningar
• Synteser

Utveckling program
• Strategiarbete: 
• Internationalisering
• AI
• Jämställdhet

• Nya former: Innovationstävling

• Utblick i omvärlden
• Ökad samverkan andra program

Nätverk och möten

• Partsnätverksträffar
• Projektkonferenser, seminarium, 

workshop
• Programkonferenser maj och oktober
• Informationsseminarium om 

utlysningar
• Startmöte nya projekt
• Nyhetsbrev
• Webb uppdaterad

• Årlig konferens 17 SIP:arna
• Medverkan/samverkan andra arenor

sip:arna


Status projekt
Antal projekt

Utlysning Strategiska

Beviljade medel

Utlysning Strategiska



Fördelning projektvolym 
offentligt - privat

274; 47%
312; 53%

Finansiering

Offentligt stöd Privat finansiering

Finansiering

Stöd Formas mfl Annat stöd offentligt
Egen finansiering Annat stöd privat



Antal medelsförvaltande organisationer
Antal unika medelsförvaltare

SMF
Stort företag
Offentlig sektor
Ospecificerat/annat
Högskolor, Universitet
Ekonomisk förening
Forskningsinstitut
Ideel förening
Statligt bolag



Beviljade medel – typ av organisation
Beviljade medel

Högskolor, Universitet
SMF
Stort företag
Forskningsinstitut
Offentlig sektor bl.a.kommuner
Ekonomisk förening
Statligt bolag
Annat
Ideel förening
Ospecifierat



Könsfördelning projektledare

40%

60%

Kön

Kvinnor
Män



Beviljade medel fördelning 
• 10 största bidragsmottagare - 56% av medel
• 20 största bidragsmottagare - 72% av medel

• Totalt 106 organisationer tar del av bidrag



Innovationstävling
”Att med digital teknik skapa 
slutna och säkra materialflöden 
och minska utsläppen i 
anläggningsbyggande med 
bibehållen eller förbättrad 
funktionalitet hos 
slutprodukten.”

Cirkulärt digitalt 
anläggningsbyggande



Innovationstävling
• Labb 1-2 dagar
• Inspiration, utbildning, praktik
• Arbete med tävlingskoncept
• Lärande och skapande

18 november – informationsmöte
5-6 december – Labb 1

Cirkulärt digitalt 
anläggningsbyggande

https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2019/190920-cirkdiggbygg/




Tema
Informationsinfrastruktur

Jan Byfors
Tema ledare





Tidiga skeden
Geodata

Projektering
Byggande

BIM
Förvaltning



Informationsinfrastruktur

• Standardisering
• Livscykelperspektivet
• Tillgänglighet och ägande
• Juridiska frågor

 Obrutet informationsflöde / data åtkomst 
genom hela samhällsbyggnadsprocessen

2019/21
66 Mkr

• Strategiska satsningar 48 Mkr

• Öppna utlysningar 18 Mkr



Initiering av temaområdet

• Intervjuer, ca 30 st

• Workshops, 3 st tot ca 150 deltagare             =>      Strategiska innehållet

• Syntesrapporter o andra rapporter



Slutsatser initiering

• Kraftsamling kring internationell standardisering

• Produkt (varu-) data måste göras digital

• Hur dela data – behövs riktlinjer och principer

• Hur skall vi ta hand om resultaten?

• Mera tester i verkligheten





Projekt 1
Nationell standardiseringsstrategi för digital 
samhällsbyggnadsinformation

En förankrad strategi med vision, mål, färdplan, organisation och
finansiering



ett obrutet informationsflöde kräver 
standardisering av hur data skall 

utväxlas mellan aktörer och 
processteg

det pågår omfattande 
standardiseringsarbete, framför allt 

internationellt (ISO, CEN, OGC, 
BuildingSmart)

begränsade resurser kräver att 
Sverige gör genomtänkta 

prioriteringar

svenskt deltagande och svenska 
insatser är dåligt koordinerade. Det 
saknas överblick över området och 
det saknas ett övergripande forum 
för koordinering och prioriteringar 

Sammanställning av det samlade 
underlaget har tydligt visat att:
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Syftet med projektet är att 

- skapa en branschgemensam samsyn på vad 
som behöver göras och 

- -hur detta ska prioriteras avseende 
standardisering av 
samhällsbyggnadsinformation.



Målet

• leverera en handlingsplan för strategiarbetet
fram till 2030 samt 

• den första 3-årsstrategin under den perioden. 
– Vision, mål, färdplan, organisation och finansiering för 

genomförande under perioden 2021-2023. 
– Handlingsplanen blir ett ramverk för hur framtagen 

strategi ska följas upp och revideras för 
nästkommande två strategiperioder.



Styrgrupp
• Anders Lisspers, WSP
• Karin Anderson, Trafikverket
• Johanna Löndahl, ICA Fastigheter
• Åsa Sjödin, LM
• Göran Persson, Boverket
• Nina Schröder, SIS
• Anna Eriksson, DIGG, Myndigheten 

för digital förvaltning
• Emile Hamon, Veidekke
• Tommy Haglund, Saint Gobain

Projektledare

Tider
Q4 2019 till Q4 2020



Projekt 2
Digital Supply Chains

Det obrutna informationsflödet i samhällsbyggnadsprocessen behöver 
standardiserad digital produktdata



Bakgrund

• En grundläggande förutsättning för digitalisering av 
byggprocessen och tillgången till digitala data för 
produkter

• Flera delprojekt har arbetet med denna fråga, speciellt 
projekten Produkt och Miljö data Produktion resp
Förvaltning.

•
• Inom BIM Alliance finns gruppen Material, Energi och 

Miljö som har starkt koppling till detta projekt

• Omfattande internationellt standardiseringsarbete pågår

• Idag finns nationella dellösningar som BDV (eBDV), …..

• Mjukvaruföretag erbjuder lösningar



Mål

Projekt ska:

• ta fram en för byggsektorn gemensam och förankrad målbild för 
ägande och förvaltning av standardiserade byggproduktdata 
(egenskaper för byggprodukter) samt 

• en handlingsplan för genomförande. 



Q4/19 – Q2/20



Projekt 3
Delning av data (data sharing)

Ett branschgemensamt initiaiv för delning och utbyta av data mellan 
aktörer i samhällsbyggnadsprocessen



Utmaningar

• Att dela data med andra, utan tydliga ramverk och utan att 
tydliga ansvarsförhållanden regleras är svårt. Det finns 
flera anledningar till det. 

– Åtkomst till data från flera olika parter är inte en 
självklarhet, 

– Likaså kan system begränsa möjligheten till spridning och 
åtkomst. 

– Värdet av data är olika hos olika parter och det är därför 
inte heller en självklarhet att modeller för delning fungerar 
lika för alla parter. Vissa aktörer i ett ekosystem ser större 
värde än andra och kan därför vara villiga att bidra mer. 

– Olika aktörer i processen kan ha olika stark ställning på 
marknaden och kan därför upplevas ställa krav som andra 
har svårt att acceptera. 



Frågor (ex) som organisationer behöver ta 
ställning till 
• Ägande? 
• En eller flera datamodeller? 
• Åtkomst till extern data? 
• Begränsa spridning och delning? 
• Konsekvenser för lösningar? .
• Personuppgiftsansvaret? 
• Känslig information?
• Hybrid och distribuerad data? 
• Datakvalitet? 
• Vilka affärsnyttor föreligger?



Varför

För att åstadkomma obrutna informationsflöden och data 
åtkomst i samhällsbyggnadsprocessen krävs:
- branschgemensamma satsningar. 
- principer som reglerar hur data ska delas och utbytas 

mellan olika aktörer med olika kommersiella intressen
- teknik som skapar bättre insikt i hur data används, av 

vem och i vilket syfte. 



Projektinnehåll (förslag)

• Beskriva effekter och värden som kan uppnås
• Hur data skall lagras och förvaltas , 
• Öppen data. Vilka data avses
• Principer för hur delning av data mellan en eller flera aktörer 

sker.
• Vilka förmågor (capabilities) behövs
• Hur skall arkitekturer utformas
• State of the art
• Use cases

– Fastighetsdata o IoT, 
– Byggvaruinformation

Q4/19 – Q2/21



Del 3 - 2020





2017/2018 – Första projektet

• Framtagning av plattform för Riktlinjerna

• Omvärldsanalys 

• Inhämtning av underlag

• Principbeskrivning v0.1 för Riktlinjerna

2018/2019 – Fortsättning (publiceras nov 2019)

• Urval och kvalitetssäkring av fastställt innehåll

• Utveckling enligt SS-EN ISO 19650-1:2019

• Verifikation genom tillämpning 

• Trafikverket 
• Region Dalarna

Utveckling
(hittills)



2019/2020 - Del 3

Huvudsyftet är att:

• Riktlinjerna blir målgruppsanpassade

och användarvänliga 

• Riktlinjerna långsiktigt kan förvaltas av 

en professionell 

förvaltningsorganisation. 

Utveckling
(fortsättning)



Projektledare

Rogier Jongeling, PlanB

Styrgrupp

- Mårten Lindström, BIM Alliance, ordf

- Linn Areno, Skanska

- Jan Byfors, NCC

- Ingemar Lewén, Trafikverket

- Daniel Sandhav, Ramböll

- Martin Ullgren, Region Dalarna

- Kristen Broberg, Liljewall arkitekter

- Peter Karlsson, Akademiska Hus

- Claes Magnusson, Skolfastigheter i Stockholm, SISAB

Organisation



Projekt 5
Digi Grow

- bygga förmåga till digitalisering med stöd av ett mobilt test 
lab med inriktning på plan- och bygglovsprocessen



Bakgrund - dagens situation
- inom t.ex. en stadbyggnadsförvaltning i en kommun

➢ Avsaknaden av en tydlig framtidsbild samt brist på helhetssyn av 

samhällsbyggnadsprocessen

➢ Hierarkiskt uppbyggd organisation i avgränsande silos 

➢ Intern positionering mellan olika yrkesgrupper

➢ Minimal utvecklingsbudget

➢ Stress, saknar av tid och ork samt höga produktionskrav

Flera kommuner har tillförskaffat sig en god övergripande bild och 
kunskap om digitaliseringens möjligheter men få kommuner har 
förflyttat sig från insikter till praktisk handling!



Projektmål

• att få 3 kommuner att testa och implementera ett nytt arbetssätt 
med expertstöd

• att skapa nya samarbetsformer som luckrar upp nuvarande 
hindrande silos och ökat samarbete med entreprenörer som är 
aktiva i kommunen

• mäta kommunernas innovationsförmåga









Hej Smart Built,
ni behövs.

DARJA ISAKSSON
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WouldWood
Med sikte på industriell värdekedja



WOULDWOOD :  RISE,  WHITE,  CHALMERS ACE,  KTH, STORAENSO HYLTEBRUK, PHENOTYPE STUDIO, 
RAGNSELL,  SCANIA,  SVENSKT TRÄ, VEIDEKKE
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Systemnivån…









”DESIGN BETTER CITIES WITH ARTIFICIAL INTELLIGENCE ”
SPACEMAKER.AI





Gården

Hallen

Projektledare
Anna Sundman
Theory Into Practice

Mo-Bo – Arkitektur för
hållbar mobilitet

Mer info: 

Innovation på flera nivåer

1) utformning av byggd miljö (bostad/mark)
2) utformning av bostadsnära tjänster 
3) utformning av kommunal policy för hållbar mobilitet (P-tal 0).



Mer info: 



Bättre privatekonomi Minskad klimatpåverkan

Effekter av systemförändringar







So
u

rc
e:

 S
to

ck
h

o
lm

 R
es

ili
en

ce
C

en
te

r





Business as usual
är inget alternativ.



NATIONELL

REGIONAL

LOKAL 

1. Gap mellan nationell/regional/lokal nivå 2. Forskning och innovation ”i silos” 3. Brist på implementationsfokus



Lösningarna handlar
om att koppla ihop perspektiven.

Stillasittande 
samt fetma 

och kroniska 
sjukdomar ökar

År 2018 

ökade 

utsläppen 

till följd av 

transporter



SDG Transformations must be directed
to meet time-bound, quantitative targets, 
such as net-zero carbon emissions by 
mid-century.

- Rockström, Mazzucato, Sachs 2019 



Missions
– en metodik för att nå förändring på systemnivå



Tvärsektoriellt och 

multidisciplinärt

Top-down och 

bottom-up med 

tydlig riktning

Ambitiösa mål 

med tydlig 

samhällsnytta



Ett nytt 
arbetssätt 
som leder rätt

MISSIONS

Hantera 

målkonflikter 

inbyggt 

Brett system-

perspektiv

Experiment-

erande

process 

Koordinering 

utan

detaljstyrning

Långsiktig 

navigering 

mot tydliga 

mål

Inkluderande 

angreppssätt

Stimulering 

av många 

olika 

initiativ



Vi behöver ”deep demonstrations”
a k a systemdemonstratorer.



Innovation med 
systemperspektiv!

Teknik

Etik

Affärsmodell

Upphandling

Regelverk

Beteende



Allan Larsson
EU Mission Board





Tack!





Syntes av projekt

Fokusområdena 
Standardisering och  
Livscykelperspektiv

Kajsa Byfors
Kurt Löwnertz



Syftet

• Genomlysning av genomförda projekt
• Identifiera styrkor, svagheter
• Jämför med identifierade behov
• Uppfyllnad av programmets effektmål



Fokusområdena

• Standardisering
– Syftar till en standardiserad plattform för information
– Omfattar hela samhällsbyggnadsprocessen
– Ambition att åstadkomma verifiering för 

implementering
• Livscykelperspektiv

– Syftar till metoder för  livscykelanalys
– Såväl data som hantering/plattform
– Praktisk testning del av projekten

• Fortsätter i temaområde Informationsinfrastruktur



Projekten inom Standardisering

• Förstudier
• Nationella riktlinjer
• Smart planering för byggande
• Produkt och miljödata



Projekten inom Livscykelperspektiv

• Hinder att överbrygga
• Plattform
• >10 testpiloter med miljövarudeklarationer
• Kommunikation och kunskapsuppbyggnad



Slutsatser – hinder och fortsatt arbete

1. Tillgängliggörande av data
2. Förvaltning och upphovsrätt
3. Affärsmodeller
4. Internationella perspektivet
5. Kompetensbehov
6. Praktisk tillämpning i samhällsbyggandet



Tillgängliggörande av data

• Utvecklade leveransspecifikationer
• Juridiska aspekter

– Reella eller upplevda hinder
– Säkerhet och sekretessfrågor
– Samverkan med utveckling inom myndighetsvärlden

• Kvalitetssäkring – en fråga om tillit
• Praktiska tester



Förvaltning och upphovsrätt

• Ägande och förvaltning
• Tekniska miljöer och kostnader för dem
• Upphovsrätt och nyttjanderätt
• Juridiska hinder



Affärsmodeller

• Flöden och delning av data
• Ansvar och samverkan

– Många parter med olika synsätt
– Kommunikation över skedesgränser
– Tillgängliggöra data från användning



Internationella perspektivet

• Harmonisering inom EU och internationellt
• Standarders betydelse för implementering
• Utvecklingsprogram och nätverk
• Lagstiftning 
• Stöd för internationell samverkan



Kompetensbehov

• Nätverk, testprojekt och användarstöd
• Samordning av kompetensutveckling



Praktisk tillämpning i samhällsbyggandet

• Branschgemensam enighet och testverksamhet
• Ändrade arbetsformer









Fortsättning på:
Smart planering för byggande,

DELPROJEKT 4 - ÄNDAMÅLSENLIG BIM FÖR 
BYGGLOV OCH DIGITALT 
GRANSKNINGSSTÖD 



GEODATARÅDETS HANDLINGSPLAN 2018-2020



Leveransspecifikationer för Geodata-BIM 
Övergripande tidplan

Kickoff 30 
januari

Remissmöte 
9 maj

Slutliga 
leveranser för 
test maj/juni

Tester klara 
augusti/september

Slutrapport 
på remiss 

15-31 
oktober

Öppet 
avslutningsmöte 

19 november

Slutrapport 
klar 

december



Exploaterings-
process

Myndighets-
process

Informationsleveranser i samhällsbyggnads-
processen, nyckelleveranser i bygglovsprocessen 

Figur X. Schematisk bild av som översiktligt visar 
informationsleveranser för olika skeden i samhällsbyggnads-
processen. Beskriver inte arbetsprocessen och kronologisk ordning



Situationsplan, Fasadritning
Planritning, Sektionsritning

Önskat lägeNuläge

Topografi
Fastighetsindelning
Detaljplanbestämmelse
Ledningar, anslutningspunkt

Nybyggnadskarta

Resultat AP1: Skapa detaljerade leveransspecifikationer i 

bygglovsprocessen

Bygglovsmodell BIM

Geodatamodell för nybyggnad (3D)



Resultat AP2: Utveckling av Svensk geoprocess Byggnad 
- Ta fram en CityGML ADE för Byggnad som förslag till Nationella specifikationer (3b)

class CityGML 3.0 ADE

AbstractCityObject

«FeatureType»

Core::AbstractSpace

«Property»

+ occupancyDaytime: Integer [0..1]

+ occupancyNighttime: Integer [0..1]

+ spaceType: SpaceType [0..1]

«FeatureT...

Core::

AbstractVoid

«FeatureType»

Core::

AbstractLogicalSpace

«FeatureType»

Core::

AbstractOccupiedSpace

«FeatureType»

Core::

AbstractPhysicalSpace

«FeatureType»

Construction::AbstractConstruction

«Property»

+ conditionOfConstruction: ConditionOfConstructionValue [0..1]

+ dateOfConstruction: Date [0..1]

+ dateOfDemolition: Date [0..1]

+ dateOfRenovation: Date [0..*]

+ elevation: Elevation [0..*]

+ heightAboveGround: HeightAboveGround [0..*]

«FeatureType»

Construction::

AbstractConstructionVoid

«FeatureType»

Construction::

ConstructionSpace

«FeatureType»

Building::AbstractBuilding

«Property»

+ class: Code [0..1]

+ function: Code [0..*]

+ roofType: Code [0..1]

+ storeyHeightsAboveGround: MeasureOrNilReasonList [0..1]

+ storeyHeightsBelowGround: MeasureOrNilReasonList [0..1]

+ storeysAboveGround: Integer [0..1]

+ storeysBelowGround: Integer [0..1]

+ usage: Code [0..*]

«FeatureType»

Building::

AbstractBuildingSubdivision

«Property»

+ class: Code [0..1]

+ elevation: Elevation [0..*]

+ function: Code [0..*]

+ sortKey: Real [0..1]

+ usage: Code [0..*]

AbstractConstructiveElement

«FeatureType»

Building::

BuildingConstructiveElement

«Property»

+ class: Code [0..1]

+ function: Code [0..*]

+ usage: Code [0..*]

«FeatureType»

Building::

BuildingInstallation

«Property»

+ class: Code [0..1]

+ function: Code [0..*]

+ usage: Code [0..*]

AbstractTopLevelCityObject

«FeatureType»

Building::Building

«FeatureType»

Building::

BuildingUnit

AbstractCityObject

«FeatureType»

Building::BuildingPart

«ADEElement»

Building

+ boArea: Integer [0..1]

+ byggnadAnmarkning: BY_ByggnadAnmarkning [0..*]

+ byggnadArea: Integer [0..1]

+ byggnadKaraktar: BY_ByggnadKaraktarTyp [0..1]

+ byggnadNamn: BY_Namn [0..*]

+ byggnadNummer: Integer

+ coClassBuilding: BY_CoClass [0..1]

+ ofriGrund: Boolean [0..1]

+ undantagenFranAdressattning: Boolean [0..1]

«ADEElement»

BuildingPart

+ boAreaDel: Integer [0..1]

+ byggnadKaraktarDel: BY_ByggnadKaraktarTyp [0..1]

+ byggnadNummerDel: Integer [0..1]

+ coClassBuildPart: BY_CoClass [0..1]

+ geometriMetadataBuildPart: BY_GeometriMetadata [0..1]

+ heltUnderMark: Boolean [0..1]

+ kallare: Boolean

+ takvinkel: Integer [0..1]

+ vind: Boolean [0..1]

«FeatureType»

Construction::Door

«FeatureType»

Construction::Window

«ADEElement»

Window

+ coClassWindow: BY_CoClass [0..1]

+ geometriMetadataWindow: BY_GeometriMetadata [0..1]

«FeatureType»

BY_FysiskByggnad

+ coClassFysiskBy: BY_CoClass [0..1]

+ externReferensFysiskBy: ExternalReference [0..*]

«ADEElement»

Door

+ coClassDoor: BY_CoClass [0..1]

+ geometriMetadataDoor: BY_GeometriMetadata [0..1]

«ADEElement»

BuildingUnit

+ coClassBuildUnit: BY_CoClass [0..1]

+ geometriMetadataBuildUnit: BY_GeometriMetadata [0..1]

«ADEElement»

BuildingConstructiveElement

+ coClassConstrElement: BY_CoClass [0..1]

+ geometriMetadataConstrElement: BY_GeometriMetadata [0..1]

«FeatureType»

Core::

AbstractUnoccupiedSpace

«ADEElement»

BuildingInstallation

+ byggnadstillbehor: BY_ByggnadTillbehorTyp

+ coClassBuildInstall: BY_CoClass [0..1]

+ externalReference: ExternalReference [0..*]

+ geometriMetadataBuildInstall: BY_GeometriMetadata [0..1]

+ status: BY_ByggnadStatusTyp [0..1]

«FeatureType»

Construction::AbstractInstallation

«Property»

+ relationToConstruction: RelationToConstruction [0..1]

*

*

1

*

«ADE»

«ADE»

* *

*

* *

«ADE»

*

*

«ADE»

1..*

«ADE»

*

*

«ADE»



Resultat AP3: Testverksamhet

Testobjekt

Anpassning av
kommersiell
programvara till
AP2:s modell

Formatvalidering och kontroll mot detaljplan
av Bygglovsmodell BIM (från AP1)



Fortsatt arbete

• Geodata
– Ta fram Nationella specifikationer och 

implementera dem i verksamheterna 
– Ta fram detaljerade 

leveransspecifikationer för 
Geodatamodell för nybyggnad mm som 
bygger på de nationella specifikationerna

• BIM
– Ta fram leveransspecifikationer för 

Bygglovsmodell BIM (vad ska vara med, 
hur ska modellen struktureras, hur ska 
objekten klassas)

– Ta fram handbok för hur IFC-
filer/CoClass ska struktureras för 
svenska förhållanden

+



Krav för fortsatt arbete:
Tydlig organisation och samverkan
• Tydligt ansvariga krävs liksom att 

samverkan och testverksamhet är väl 
utvecklad
➢ Lantmäteriet – har samordningsansvar 

inom geodataområdet
➢ Ansvarig myndighet för Geodatamodell 

för nybyggnad?
➢ Ansvarig myndighet för Bygglovsmodell 

BIM mm?
➢ Ansvar för långsiktig testverksamhet 

inom kommunala processer avseende 
Geodata-BIM?



Tack för er uppmärksamhet! Frågor?





IDÉVERKSTAD
INNOVATIONSLABB

Projektet har fått stöd från det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment som är en del i 
satsningen strategiska innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas.



• Fokus på att öka innovationskraften inom 
samhällsbyggnadssektorn

• Inspirera till att hitta nya sätt att göra saker på:
– Testa teknik i framkant 
– Ompröva invanda roller 
– Identifiera processförenklingar 
– Hitta nya incitaments- och affärsmodeller 

• Bidra till Smart Built Environments effektmål

Syfte med Idéverkstad Innovationslabb 



Varför?
• Samhällsbyggnads-

processen ska bli 

– billigare, 
– snabbare, 
– mer hållbar och
– skapa tätare 

relationer mellan 
olika aktörer och 
medborgare



Hur?

• För att skapa innovationer krävs kreativa 
miljöer där aktörer kan mötas i nya 
konstellationer och tillsammans generera 
idéer och lösningar. 

• Idéverkstäder Förstudier

• Nytt upplägg för alla parter





• Inspirerande, fick nya idéer, diskutera 
både bredd och djup

• Roligt, spännande, mkt ny kunskap, 
en hel del nya kontakter

• Kreativt, intressant, nyfiket 
• Bra energi, roligt, nätverkande, 

öppenhet

• Spännande med möten över olika 
branscher, bra med tvärdisciplinärt –
givande, jättekul att provköra samma 
sak i olika branscher 

• Kul att fundera mellan privat och 
offentlig sektor, bra blandning, nätverk 
och kontaktytor

• Trevlig miljö. Positivt överraskad 
• Fantastiskt kul – dagen gick fort
• Bra dag, intressanta diskussioner, människor
• Det är i samverkan det händer, många bra samtal

• Trevlig form att spana in nya idéer, ny lärdom, nya 
kontaktnät

• Bra forum att bli bli konkret och komma vidare med all 
kreativitet – inte stanna på kammaren

• Fokus på arbetssätt – spännande process, att inget är 
givet utan alla undersöker

• Bra organisationsform – vill se det mer. Litar på att folk 
vill göra bästa möjliga av sin kunskap

• Kreativa modell! Ofta jobbar man med dem man redan 
känner/vanliga spåren – nu utbyte med helt andra 
personer

• Tacksam för att få tillfälle att visa idén
• Fick arslet ur vagnen – bra med accelerationsmöte – och 

utveckla idéer på nytt sätt

Kommentarer efter Idéverkstäderna



FÖRSTUDIER

MÅL: 4 RESULTAT: 7

Titlar:
1. Från data till storytelling - medborgardata i framtidens samhällsbyggnad 
2. Evaluation of new business models based on a dynamic distributed energy market
3. Digitalisering av Lantmäteriets skifteskarta
4. Verksamhetsmodellering för effektiv samhällsbyggnad
5. Den hållbara staden - koncept och mobilisering 
6. En lätt 3D-modell för förenklad kontroll och besiktning - Kravprofil och marknad 
7. Människan i byggnaden – det nya informationsflödet för ökat välmående 



FRÅGOR?

Tack!
Yasmina Ganse
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UTGÅNGSPUNKT Förutsättningar för framgångsrik digitalisering; 

• Förändringsvilja

• Integration

• Långsiktighet

• Samverkan

Byggbranschens särdrag; 

• Förändringströghet 

• Fragmentering 

• Kortsiktighet 

• Begränsade incitament till samverkan



SYFTE

… att skapa förståelse för hur olika 
branschaktörer upplever och hanterar dessa 
utmaningar […] samt analysera och beskriva hur 
utmaningarna kan överbryggas.



METOD OCH UPPLÄGG

• Kvalitativ ansats

20 djupintervjuer (beställare/förvaltare, entreprenörer, konsulter och arkitekter)

4+1 fokusgrupper 

Arbetspaket 1
Litteratur-

översikt

Arbetspaket 2
Djupintervjuer
(utmaningar)

Arbetspaket 3
Fokusgrupper 

(hinder)

Arbetspaket 4
Fokusgrupper 
(drivkrafter)

160701 180630170630

Arbetspaket 5
Analys och 

sammanställning



HINDER OCH DRIVKRAFTER

Exempel på drivkrafter: 

Infrastrukturgrund

Förändringsfickor

Teknikmognad och institutionalisering

Exempel på hinder: 

Konflikterande roller och perspektiv

Rutinnätverk och identiteter

Lågt förändringstryck



VÄGAR VIDARE…
Transformering från insidan: 
Betydelsen av förändringsfickor 
för ökad digitalisering

(i startgroparna)

- Förändringsfickor
- Teknikmognad och institutionalisering

Att gå från ord till handling: 
Nyutexaminerades potential för 
att stödja digitaliseringsdriven 
innovation i byggbranschen

(i slutfasen) 



SLUTRAPPORT

https://tinyurl.com/HungrigaVargflockar



TID FÖR FRÅGOR…

https://mattiasjacobsson.me 





BORTOM IOT!
För ett digitalt & hållbart Sverige

? ?
?

?



FÖRÄNDRINGSBEHOVEN ÄR STORA

Miljö, Energi & 
Infrastruktur

Vård & 
Omsorg

Skola & 
Utbildning

Transport & 
Trafik

Stadsplanering & 
Fastighetsutv



NÅGRA EXEMPEL… 

Vård & 
omsorg

Skola & 
utbildning

Miljö, Energi & 
Infrastruktur

Transport & 
Trafik

Stockholm Stad
Lexplore

Mälarenergi, 
Stadens kontrollrum

Kiruna
Hidden City 

Stadsplanering & 
förvaltning

Borgholmsmodellen
Region / Äldrevård

Skånetrafiken,
Biljettsystem 

https://www.youtube.com/watch?v=Sh9D_7sxvZc
https://pulse.microsoft.com/sv-se/videos/business-leadership-sv-se/government-sv-se/fa1-malarenergi-data-ai-och-iot-viktiga-nycklar-till-framtidens-samhalle/
https://www.youtube.com/watch?v=NRuI-0VD2i4
http://cuviva.com/
https://www.bing.com/videos/search?q=stratiteq+sk%c3%a5netrafiken&&view=detail&mid=1F1F97019C1F9DF709CC1F1F97019C1F9DF709CC&&FORM=VRDGAR


KUNSKAP OM MARKNAD 

MOD & LEDARSKAP

NYFIKENHET

PARTNERSKAP

TILLGÅNG TILL DATA

DATADRIVEN UTVECKLING

FÖRVALTNING & 

ADMINISTRATION

MÄNNISKOR

PRODUKTER & 

TJÄNSTER

KUNDER & 

MEDBORGARE DATA

Digital Feedbackloop



DATADRIVEN 
SAMHÄLLSUTVECKLING OCH 

INDUSTRI



TRANSFORMATIONEN SOM SKER

Från uppkopplade
enheter till 

datasamarbete

Från visualisering av 
IoT data till 

automatisering

Från reaktiv till 
proaktiv förvaltning



IOT – DRIVKRAFTEN BAKOM EN 
FORTSATT DIGITALISERING

IoT

Harnessing 
signals from 
sensors and 
devices, managed 
centrally
by the cloud

Intelligent 
Edge

Intelligence 
offloaded from
the cloud to IoT 
devices

AI

Breakthrough 
intelligence 
capabilities, in 
the cloud
and at the 
edge

Cloud

Globally available, 
unlimited compute 
resources

Digital Twins

Create living replicas 

of any physical 

environment, track 

the past and predict 

the future



© 2017 Microsoft. All rights reserved. Microsoft Confidential – Shared under NDA.

DELA DATA - EN UTMANING I SIG

Data Trustee
Fair value 

exchange

Secure data 

sharing

Protected 

other’s data

Authorized 

uses

Data 

consumers

Data 

providers

Trust zone

1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 0 1 1

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0

0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 1

1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0

Trust zone



Responstid

Integritet 

Volym data 

Säkerhet 



https://www.youtube.com/watch?v=pL-c00M2CnI

HITTA REDSKAP OCH IDENTIFIERA BEHÖRIGHETER 

https://www.youtube.com/watch?v=pL-c00M2CnI


Lokalisering av 
verktyg

Pilotprojekt med olika metoder i syfte att 
lokalisera verktyg på arbetsplats. Ett samarbete 
med Cramo och Axians



https://www.youtube.com/watch?v=rTAOwvU6Yj8

FÖRHINDRA OLYCKOR OCH OPTIMERA FLÖDEN
Microsoft Research – Azure IOT Data Edge Box

https://www.youtube.com/watch?v=rTAOwvU6Yj8


DIGITAL TWIN 



TRUSTED DATA  - TRE FRÅGESTÄLLNINGAR

Definiera och utveckla 
branschspecifika 

datamodeller, införliva 
branschstandarder  

Teknik för att hantera data 
åtkomst, datamodeller, och 

datadelning, för att 
upprätthålla förtroende, 

under hela livscykeln 

Ägande av data, och 
dataplattform, 

distribuerad data eller 
inte



UTBYTE AV INFORMATION & DATA

IoT 
EDGE

STANDARDER
IEEE – HARMONIZATION

DISTRIBUERAD DATALAGRING
& ANALYS i EDGE

$

DIGITAL 
TWIN

CENTRALISERAD DATALAGRING
&  ANALYS I CLOUD

DATAMODELL
REAL ESTATE CORE
FIWARE CONTEXT BROKER
XXX

AVTAL BIM DATA MANUALERBIG DATA



• Koppla samman Building, Business och 
Operations

• Integration med affärsdatalager
• Koppling till ytor (Spaces)

• Koppling till kontrakt (Tid, Pengar, m2, etc.)

• Koppling till kundbegreppet

• Integration med strömmande sensordata

• Real Estate Core

Affärsdata och IoT



TACK !





www. in f rasw ed en 20 30 . s e

InfraSweden2030

Uppkoppling, digitalisering, automation 

och AI i transportinfrastrukturen



Om InfraSweden2030

Innovationer för smart, hållbar & 

konkurrenskraftig transportinfrastruktur



www. in f rasw ed en 20 30 . s e

Strategiska innovationsprogram (SIP)

✓ Samverkan bidrar till innovation

✓ Underlättar samarbete mellan

företag, akademi och 

organisationer

✓ Möjlighet till påverkan

✓ Ekonomiskt stöd

• Uppdrag från regeringen

• Finansieras av Vinnova, 

Energimyndigheten och Formas

• 17 finns – ämnen från 

medicinteknik till grafen till 

materialåtervinning

• InfraSweden2030 – framtidens 

transportinfrastruktur



www. in f rasw ed en 20 30 . s e

Sveriges utveckling och välstånd är starkt beroende av effektiva transporter 

och förutsätter en tillförlitlig, säker och hållbar transportinfrastruktur.

Ökat fokus på miljö- och klimatfrågor, inkl

livscykelperspektiv

Utveckling av både konstruktion och byggprocess

Nya upphandlingsformer och affärsmodeller

Branschens attraktivitet

Koppling till andra branscher 

Generationsskifte och kompetensförsörjning

Drivkrafter för 

forskning och 

innovation



www. in f rasw ed en 20 30 . s e

Vision

Delmål

utveckla innovationer för transportinfrastruktur

skapa öppen, dynamisk och attraktiv bransch

minska miljö- och klimatpåverkan 

År 2030 ska Sverige ha en 

konkurrenskraftig sektor 

inom transportinfrastruktur 

för att få till stånd 

klimatneutrala transporter 

som möter samhällets 

ekonomiska och sociala 

utmaningar



www. in f rasw ed en 20 30 . s e

Fokusområden
Klimatneutral transportinfrastruktur

Uppkopplad transportinfrastruktur

Konstruktionslösningar och byggmetoder

Ökad produktivitet av infrastruktur

Tillståndsbedömning, drift & underhåll

Ökad kompetens och attraktivitet

Hittar innovationsmöjligheterna, 

kunskapsbehoven, de viktigaste 

aktörerna, 

samverkansmöjligheterna, och 

kopplingarna till 

omvärldsutvecklingen.



www. in f rasw ed en 20 30 . s e

Över 100 små och stora projekt 

Över 200 projektpartners

I. Tillståndsbedömning och underhåll (2016)

II. Ökad produktivitet (2016)

III. Klimatneutral infrastruktur (2017)

IV. Lösningar för en resurseffektiv och hållbar 

transportinfrastruktur (2017/2018)

V. Lösningar för en hållbar transportinfrastruktur 

(2018/2019)

Våra tidigare 

utlysningar



www. in f rasw ed en 20 30 . s e

Digitaliseringstrender med stark bäring på 

transportinfrastruktur 

• Automatisering och självlärande teknik (Machine Learning, Automation 
och Artificiell Intelligens AI) som gör saker och maskiner intelligenta

• Sakernas internet (Internet of Things IoT) som kopplar ihop maskiner, 
gods med mera

• Sammansmältning av det fysiska och den digitala beskrivningen av det 
fysiska (Augmented Reality AR, Virtual Reality VR, Byggnads-
informationsmodellering BIM och Digital Tvilling) som gör att man kan 
förstärka verkligheten eller uppleva och hantera den virtuellt

• Smarta sensorer som kommunicerar uppmätta värden med varandra 
ochandra system

• Drönarteknik som verktyg för att förbättra arbetsmiljö, ekonomi och 
tidsåtgång



www. in f rasw ed en 20 30 . s e

Exempel på områden

• Planerings- och beslutsstöd

• Cirkulär produktion

• Effektivare och säkrare bygg- och förvaltningsprocess inklusive 
logistikoch kvalitetsuppföljning

• Resurseffektivt underhåll

• Tillämpningar som bygger på automatisering och självlärande teknik

• Förbättrad och säkrare arbetsmiljö

• Förändrade upphandlingsformer som ger incitament till utveckling 
och implementering av uppkoppling, digitalisering, automation och 
AI förtransportinfrastruktur



www. in f rasw ed en 20 30 . s e



Vision och mål
Hållbart samhällsbyggande och maximal 

brukarnytta genom effektiv 
informationshantering och industriella 
processer med digitaliseringen som 

drivkrafter

Programmets mål

40 %  Minskad miljöpåverkan i nybyggnad och renovering

33 %  Minskad tid från planering till färdigt projekt

33 %  Minskade byggkostnader

Förnyad affärslogik
Nya värdekedjor och affärsmodeller 



Utlysning 8

• Alla temaområden
• Ca 30 miljoner
• 12 november – 6 februari
• Beslut maj

Innovationer och 
nya tillämpningar

Värdekedjor 
och affärsmodeller

Informations-
infrastruktur

Kunskap och 
kompetens

Utlysningsseminarier
• 12 november Stockholm, kl. 13-15.30

• 13 november Lund, kl. 13-15.30

• 15 november Göteborg, kl. 13-15.30

• 29 november Linköping, kl. 11.30-14.00

• 18 december Luleå, kl. 13.00-15.30

Webinarium 2 december kl 14-15



Tack för idag! 
Välkommen på mingel


