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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 17 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 nyttiggör vi 
den kunskap som tas fram i programmet.  

Digsam är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har letts av 
Elisabeth Argus och har genomförts i samverkan med gruppledarna för de fem 
arbetspaketen med representation från Lantmäteriet, Tyréns, Virtual Cities of Sweden, 
Örebro kommun och Sweco Architects. Därutöver med projektstöd från Seniorkonsult 
Allan Almqvist, IQ Samhällsbyggnad och Metamatrix. Arbetet har genomförts med 
deltagare som medverkat i arbetet i respektive arbetspaket. Därutöver har projektets 
arbetspaket bemannats med deltagare från olika aktörer inom 
samhällsbyggnadssektorn, se bilaga 6 – Projektets bemanning.  

Information som arbetas fram i samhällsbyggnadsprocessens olika faser ska kunna 
användas på ett smidigt sätt av nästa aktör i nästa skede av processen. För att nå dit 
behöver informationen vara digital och standardiserad. Det strategiska projektet 
DigSam har genomförts med syfte att skapa ett obrutet digitalt standardiserat 
informationsflöde med särskilt fokus på processens tidiga planeringsskeden  

DigSam är en utökning och fördjupning av projektet ”Smart planering för byggande” 
inom Smart Built Environment och ett resultat av regeringens samverkansprogram 
”Smarta Städer”. Projektet har finansierats av Vinnova med 5,5 mkr och sektorn 
samfinansierar med lika mycket. Projektet startade i september 2017 och avslutas i 

https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/informationsfoersoerjning/
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december 2019. Arbetet har bedrivits i fem arbetspaket med en bred representation 
från statliga myndigheter, kommuner och näringsliv (bygg- och fastighetssektorn). 

1. Juridiska aspekter kring lagring av 3D Geodata/BIM modeller 

2. Kartläggning av lagring och åtkomst till data 

3. 3D Översiktsplaner – riktlinjer för samordnade informationsmodeller 

4. Digital handbok för digitaliserade och standardiserade detaljplaner 

5. Utbildningsseminarier med fokus på användning av digital teknik 

 

 

Arbetspaketledare:  
Martin Andrée, Ulf Hedlund, Monica Ek, Frida Hammarlind och Andreas Huss. 

 

 

 

 

Stockholm, 2019-11-29 

Ett stort tack till alla er som medverkat!  

 

Elisabeth Argus, BonaCordi AB 
projektledare 

 
  



 
 

5 
 
 

DIGSAM AP5 

 

Sammanfattning 
Hinder i samhällsbyggnadsprocessen 
Idag saknar vi inte digitala tekniker, kunskaper och processer men dessa är tidvis 
svåra att ta till sig i den dagliga driften av verksamheten. Kunskapsnivån om digitala 
möjligheter inom samhällsbyggnad är ibland även låg. När utveckling mot en 
digitaliserad samhällsbyggnad sker så är det i många fall genom eldsjälar inom 
kommunen. Vi har därmed både en kunskapsbrist och ibland hos vissa 
personer/organisationer en hög nivå av kunskap. Går det att genom riktade 
kunskapshöjningar och bra nätverk skapa en effekt som påverkar organisationerna 
internt samt även ger ringar på vattnet till andra organisationer? 

Syfte 
Arbetspaket 5 har haft som syfte att inspirera och höja kunskapsnivån hos främst 
kommunala tjänstepersoner samt skapa nya kontakter så att digitala tekniker och 
processer börjar användas mer inom samhällsbyggnaden för att nå en hållbarare 
process.  

Resultat och slutsatser 
Genom inspirations- och utbildningsseminarier i fem utvecklingssteg inklusive 
workshops med användning av digital teknik, har delprojekt 5 inspirerat aktörer inom 
offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle i hela landet. Arbetspaketet har 
att också gett deltagarna möjlighet att laborera med medborgardialoger– visualisering 
och kommunikation med användning av digitala metoder. Planeringen har utförts av 
Sweco Architetcs och utförandet har skett i en serie av heldagar med 
utbildningsseminarier på plats i Swecos huvudkontor i Stockholm. Inbjudna experter 
från akademin, näringsliv och systemleverantörer har tillsammans med deltagarna 
studerat pågående och utförda projekt. Deltagarna har också varit med i workshops 
där de tittat på möjligheterna för sin egen verksamhet utifrån ett visionärt perspektiv. 
Heldagarna var kompakta dagar mellan klockan 9-16:30. Tillsammans med totalt 61 
personer från kommuner och 39 experter utfördes: 

 26 inspirationsföreläsningar 
 10 workshops 
 10 erfarenhetsåterföringar från deltagarna 
 1 dialogverkstad 
 1 expertpanel 

Deltagande kommuner valdes ut utifrån ett geografiskt perspektiv, kunskap och 
erfarenhet, vilja till förändring samt möjligheter att inom organisationen arbeta 
multidisciplinärt. De ombads även komma med olika kompetenser så att 
diskussionerna skulle bli så givande som möjligt. Kommunerna som deltog var 
Alingsås, Linköping, Örebro, Gotland, Uppsala, Umeå, Falun, Helsingborg och Höganäs. 

Dagarna var uppbyggda med olika teman för att täcka in flera aspekter av 
samhällsbyggnad på ett effektivt sätt: 

Dag 1. 17/9–2018. Metoder och verktyg för gestaltning-, visualisering-animering-
simulering och konsekvensanalys av olika sakområden tex ljus, ljud, 
ekosystemtjänster, mikroklimat, kretslopp, rumslig struktur och tillgänglighet. 
Utzoomat.  
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Dag 2.18/9–2018. Metoder och verktyg. Fortsättning. Inzoomat 

Dag 3. 21/11–2018. Metoder och verktyg för aktörsdialoger särskilt 
medborgardialoger med fokus på pedagogisk framställning och visualisering.  

Dag 4. 26/3–2019 Metoder och verktyg för att samordna och integrera ICT, ITS och IOT 
i rumslig planering 

Dag 5. 8/5–2019.  Summering av alla dagarna. Utveckling- och utbildningsbehov 
kopplat till samhällsbyggnadsprocessen som helhet men särskilt fokus på tidiga 
skeden. Förankring i organisationen 

Resultatet är en generell kunskapshöjning hos deltagarna om vilka möjligheter som 
föreligger för en hållbar samhällsbyggnad. Stor vikt har lagts på att skapa ett stort 
nätverk av kompetenser och kunskap som går att rådfråga vid vidare arbete. 
Information om seminarierna har spridits via Smart Built Environments hemsida, 
filmer på YouTube, pressmeddelanden, bloggar och föreläsningar. 

En slutsats från arbetet är att deltagarna hade en generellt hög digital mognad och 
erfarenhet inom sina specifika områden samt stor erfarenhet inom digitala möjligheter 
vilket ledde till att diskussioner fokuserades mycket på processer, synergier och inte 
tekniken i sig.  

Rekommendationer 
Konsensus och rekommendationer hos deltagarna råder att dessa inspirationsträffar 
och medföljande nätverk är mycket värdefullt i verksamheten och är något som bör 
fortsätta i en plattform så att kunskapen sprids mer inom men även utanför gruppen. 
Vi rekommenderar att fortsätta med aktiva inspirationsutbildningar inom någon 
befintlig organisation så att kontinuitet uppnås samt förankras både på lokal och 
nationell nivå. Dessa organisationer kan till exempel vara Lantmäteriet eller Smart 
Built Environment. Under tiden som projektet har löpt så har det försökts initiera 
diskussioner med bland annat Lantmäteriet för att få en kontinuitet men inget konkret 
har skapats än. 

För att fördjupa kunskapen i praktiska fall så rekommenderas att skapa en task force 
som tillsammans med reell uppgift i kommunal verksamhet studeras, tex analyser och 
data mellan BIM/GIS, klimatkomfortanalyser för detaljplaner, använda parametrisk 
design i detaljplan, etc. Gruppen kan bestå av innovationskunniga personer samt 
personer med insikt i kommunernas verklighet. Tillsammans med experter inom 
områden som ska studeras kan testen utföras i till exempel sprint-format, workshops, 
hackaton eller likande. Denna kunskap kan sedan spridas genom ovan nämnd 
plattform. 

Under hösten 2019 verkar det som att sådant projekt kan skapas inom Smart Built 
Environment. Det kommer heta DigiGrow och ska arbeta praktiskt med tre kommuner. 

 

Tack alla som medverkat och gjort detta arbete lätt, inspirerande och roligt! 

Andreas Huss 

Projektledare AP5, Sweco Architects  
Stockholm 29 november 2019  
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Summery 

Alone is not strong 
- networks and dissemination of knowledge valuable for the digitalization work in the 
municipalities. 
 
A unique network of different competencies and increased knowledge of digital 
technologies and processes in urban planning. This is the result of DigSam's knowledge 
lift for municipalities. The recommendation from the project: Don't let it stay here! 
Spread the knowledge to more people and create a task force with people from the 
municipality, business, and academy that studies and tests real tasks in municipal 
activities. 
 
Sweden's municipalities play a crucial role in the digitalization of the urban planning 
process. There are competent and driven enthusiasts who drive the development while 
the level of knowledge about digital opportunities in many municipalities is low. 
Through a series of training days, DigSam has inspired, educated and created a unique 
network for municipal civil servants in order to catalyze the use of digital technologies 
and processes in the planning process. 
 
Create a platform for disseminating knowledge and detailing parts of digital 
urban development 
The most important conclusion from the project is that this type of network and 
inspirational training is very valuable for operations and something that should 
continue and reach more municipalities. It is through the municipalities learning from 
each other and collaborating with academia and the business community that 
digitalization can accelerate. The recommendation is that an existing organization, 
such as Lantmäteriet (Swedish mapping, cadastral and land registration authority) or 
Smart Built Environment, takes the stick and creates a platform for continued 
dissemination of knowledge. 
 
To deepen the knowledge in practice, the recommendation is also to create a task force 
of innovation-knowledgeable people, technical experts and people from the 
municipalities who study and test various concrete challenges. For example, analyzes 
data between BIM / GIS, climate comfort analyzes for detail plans or parametric design 
in detail planning. The technology is there, it is how it is implemented that is the big 
challenge. 
 
High scores from the participants 
In the evaluation, the education days received 4.4 out of 5 in the grade. Many want a 
continuation and see the network as particularly valuable in their operations. The 
participants also appreciated the mix of lecturers and participants from the 
municipality, university and system suppliers and the arrangement of lectures and 
workshops to be mixed. 
 
About the subproject 
The training days are one of five DigSam work packages. The aim was to inspire and 
raise the level of knowledge of mainly municipal civil servants and to create new 
contacts so that digital technologies and processes are being used more in urban 
planning to achieve a sustainable process. During five full days, 26 inspirational 
lectures, 10 workshops, 10 experience feedback from participants, 1 dialogue 
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workshop and 1 expert panel were conducted. A total of 61 people from municipalities 
and 39 experts participated. 
The themes of the days were digital analysis and simulation of early stages in urban 
development, design and visualization, stakeholder dialogues, coordination and 
integration of ICT, ITS and IoT in spatial planning and anchoring in the organization. 
Documentation, films, and articles are compiled from every day. 
The planning has been carried out by Sweco Architects with project manager Andreas 
Huss at the forefront. The municipalities that participated were Alingsås, Linköping, 
Örebro, Gotland, Uppsala, Umeå, Falun, Helsingborg, and Höganäs. The municipalities 
were chosen based on geography, knowledge, and experience, willingness to change 
and opportunities to work in a multidisciplinary way. They were asked to send 
participants with different skills. Among invited speakers were people from the 
National Board of Housing, the Swedish mapping, cadastral and land registration 
authority, KTH, SVT, Ericsson, ESRI, Bentley, Ubigo, Autodesk, and Microsoft. 
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1 Bakgrund och nuläge 
Idag saknar vi inte digitala tekniker, kunskaper och processer men dessa är tidvis 
svåra att ta till sig i den dagliga driften av verksamheten. Kunskapsnivån om digitala 
möjligheter är ibland dålig eller osynkroniserad. När utveckling mot en digitaliserad 
samhällsbyggnad sker så är det i många fall genom eldsjälar inom kommunen, inte 
alltid genom ett systematiskt och förankrat arbete. Vi har därmed en kunskapsbrist 
inom digital samhällsbyggnad men ibland hos vissa personer/organisationer finns en 
hög nivå. Går det att genom riktade kunskapshöjningar och bra nätverk skapa en effekt 
som påverkar organisationerna internt samt även ger ringar på vattnet till andra 
organisationer så att vi får ett effektivare arbete inom en större del av 
samhällsbyggande organisationer? 
Det strategiska innovationsprogrammet Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
om digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn och möjliggör såväl utvecklade 
processer som effektiv informationshantering. Digitaliserad samhällsbyggnadsprocess 
knyts till samverkansprogrammet Smarta städer och prioriteringen Digitalisering av 
planprocessen, samt breddar perspektivet till att omfatta hela 
samhällsbyggnadsprocessen från idé till förvaltning.   

Detta projekt, DigSam – Digital samhällsbyggnadsprocess inom Smart Built 
Environment arbetar med syftet att vara en katalysator för digitalisering inom 
samhällsbyggnadssektorn och skapa maximal och hållbar nytta för aktörer, 
intressenter och samhället i stort. Projektet innehåller fem arbetspaket som drivs i 
nära samverkan. 

1. Fördjupade studier av upplevda juridiska hinder för en digital 
samhällsbyggnadsprocess. 

2. Fördjupad kartläggning av lagring och åtkomst till producerade data.  
3. 3D Översiktsplaner och infrastrukturplaner 
4. Digital handbok för digitalisering detaljplaner enligt befintlig standard 
5. Inspirations- och utbildningsseminarier  

 
Denna delrapport för arbetspaket 5 redogör för arbetet och resultatet inom serien med 
inspirationsseminarier för digitaliserad samhällsbyggandsprocess. Utifrån behovet att 
höja och sprida kunskap mellan olika aktörer studerades olika aspekter av digital 
samhällsbyggnad tillsammans i en bred grupp av deltagare. 

 

2 Syfte och mål 
Syftet med DigSam-projektet är att effektivisera samhällsbyggnadsprocessen genom 
smidigare informationsflöden mellan de olika aktörerna. Delprojektets specifika syfte 
kan förenklat beskrivas till att skapa ett ökat kunskapsutbyte mellan aktörerna för att 
underlätta enhetliga rutiner och tolkningar av regelverken som påverkar hanteringen 
av digital information i samhällsbyggnadsprocessen. 

Målgruppen/ intressenter för resultatet av detta delprojekt är alla som deltar i 
och/eller berörs av den information som hanteras i samhällsbyggnadsprocessen, som 



 
 

11 
 
 

DIGSAM AP5 

 

olika kommunal verksamheter, statliga myndigheter, fastighetsägare, byggbolag, 
arkitekter, juridiska och tekniska konsulter m.m. 

En långsiktig effekt av ökad informationssamverkan mellan aktörerna i 
samhällsbyggnadsprocessen bidrar till att minska totaltiden från idé till färdigställande 
för nybyggnation. Det övergripande effektmålet för Smart Built Environment är att 
underlätta byggandet av fler bostäder.  Detta delprojekt bidrar främst till det mål som 
handlar om 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för 
nybyggnad och renovering. Men kan förhoppningsvis även ge effekt på de övriga två 
delmålen genom att verka för ett bättre underlag i processerna. 

Effektmål uppsatta av Smart Built Environment till år 2030: 

• 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. 

DigSams kortsiktiga effekter till år 2020: 

• Ökad integration mellan Geodata/GIS och BIM. 
• Effektivare och enklare hantering av 3D-datamodeller. 
• Enklare datautbyte vad gäller geodata och BIM. 
• Ökad användning av 3D-geodata. 
• Återanvändning av data, livscykelperspektiv. 
• Erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan verksamheter. 

 

2.1 Syfte 
Arbetspaket 5 har som syfte att inspirera och höja kunskapsnivån hos främst 
kommunala tjänstepersoner samt skapa nya kontakter så att digitala tekniker och 
processer börjar användas mer inom samhällsbyggnaden för att nå en hållbarare 
process.  

 

2.2 Mål 
Målet för Arbetspaket 5 är en kunskapshöjande effekt hos aktörer inom digital 
samhällsbyggnadsprocess. 

Av ovanstående gemensamma effektmål kommer arbetspaket 5 i första hand att bidra 
till dessa mål: 

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

• flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, 
plattformar samt nya konstellationer av aktörer  

Arbetspaket 5 kommer att bidra till samtliga mål för de kortsiktiga effekterna.  
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Genom inspirations- och utbildningsseminarier i fem utvecklingssteg inklusive 
workshops med användning av digital teknik, ska arbetspaketet inspirera aktörer 
inom offentlig sektor, näringsliv, akademi och civilsamhälle i hela landet. 
Arbetspaketet ska också ge deltagarna möjlighet att laborera med medborgardialoger– 
visualisering och kommunikation med användning av digitala metoder. Genom 
interaktiva föreläsningar som blandas med workshops ska ett nätverk skapas mellan 
deltagare och inspiratörer så att de efter utbildningen har möjlighet att omsätta 
kunskapen i praktik i sin verksamhet. 
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3 Projektorganisation och 
genomförande 

3.1 Projektorganisation 
3.1.1 Arbetsgrupp 
Inspirationsseminarierna är ett av fem delprojekt som har genomförts inom projektet 
DigSam. Arbetspaket 5 med inspirationsseminarier har letts och planerats av Andreas 
Huss, Ulf Ranhagen och Adam Sjödin på Sweco Architects i Stockholm. I arbetsgruppen 
finns även Jenny Carlstedt, Anders Neregård och representanter från Örebro kommun 
med. 

• Andreas Huss, Uppdragsledare. Arkitekt och stadsplanerare Sweco Architects 
• Ulf Ranhagen, Arkitekt Sweco Architects och adjungerad professor KTH 
• Adam Sjödin, Civilingenjör Arkitektur, digital strateg Sweco Architects 
• Jenny Carlstedt, Lantmäteriets uppdrag Nationell plattform för geodata-

access, Sweco smarta städer och samhällen 
• Anders Neregård, Digitaliseringschef Sweco Architects 
• Örebro Kommun, genom Emily Folkö. Sascha Benes och Frida Hammarlind 

3.1.2 Deltagare 
Deltagande kommuner valdes ut utifrån ett geografiskt perspektiv, kunskap och 
erfarenhet, vilja till förändring samt möjligheter att inom organisationen arbeta 
multidisciplinärt. De ombads även komma med olika kompetenser så att 
diskussionerna skulle bli så givande som möjligt. Kommunerna som deltog var 
Alingsås, Linköping, Örebro, Gotland, Uppsala, Umeå, Falun, Helsingborg och Höganäs. 

Utifrån ett upplägg om fem seminariedagar lades programmet upp och föreläsare 
bjöds in. Inspiratörerna kom från akademin, myndigheter och näringslivet och 
beskrivs i punkt 3.3.1-3.3.5 
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3.2 Projektets kostnader och finansiering 
Delprojektet har omfattat ca 3000 arbetstimmar med alla deltagare. 640000 kr 
finansierades av Vinnova genom Smart Built Environment och Sweco Architects stod 
för 640000 kr i egenfinansierade timmar. Deltagande kommuner fick delta gratis men 
stod för sina egna timmar. 

3.3 Genomförande 
Projektet är pågående under perioden oktober 2017-december 2019. Initial 
planeringen har utförts av Sweco Architects under hösten 2017-våren 2018 med hjälp 
av arbetsgruppen. Kontakt och inbjudningar till kommunerna skickades ut under 
våren 2018 och programmet lades fast i början av juni så att alla kunde boka in 
dagarna i god tid. Utförandet har skett i en serie av heldagar på plats i Swecos 
huvudkontor i Stockholm. Inbjudna experter från akademin, myndigheter, näringsliv 
och systemleverantörer har tillsammans med deltagarna studerat pågående och 
utförda projekt. Deltagarna har också varit med i workshops där de tittat på 
möjligheterna för sin egen verksamhet utifrån ett visionärt perspektiv. Heldagarna var 
kompakta dagar mellan klockan 9-16.30, tillsammans med totalt 61 personer från 
kommuner och 39 experter utfördes: 

 26 inspirationsföreläsningar 
 10 workshops 
 10 erfarenhetsåterföringar från deltagarna 
 1 dialogverkstad 
 1 expertpanel 

Dagarna var uppbyggda med olika teman för att täcka in flera aspekter av 
samhällsbyggnad på ett effektivt sätt (se separat dokumentation för varje tillfälle). 

 

3.3.1 Dag 1. 17/9–2018. Metoder och verktyg för gestaltning-, 
visualisering-animering-simulering och 
konsekvensanalys av olika sakområden tex ljus, ljud, 
ekosystemtjänster, mikroklimat, kretslopp, rumslig 
struktur och tillgänglighet. Utzoomat.  

Presentation av projektet och de 5 dagarna. 
Andreas Huss, Ulf Ranhagen, Adam Sjödin. 

Inledning och presentation av deltagarna 

Inspiration 1. Smarta städer 
Jenny Carlstedt, Lantmäteriets uppdrag Nationell plattform för geodata-access, Sweco 
smarta städer och samhällen  

Workshop 1, Utmaningar och hinder för digital samhällsbyggnad. 

Inspiration 2. Erfarenheter från digital samhällsbyggnad. Höganäs kommun 
Sofie Danielsson, Kart/GIS-ingenjör Höganäs Kommun 
Linda Adler, lantmäteriingenjör Höganäs Kommun 

Inspiration 3. ESRI om framtid, trendspaning 
Oscar Monell, GIS Solution Architect ESRI 
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Claes Francke, head of Tech Sales på S-GROUP Solutions 

Inspiration 4. Datahantering och lagring, (BIM/GIS) 
Ulf Hedlund, affärsutvecklare geografisk informationsteknik Tyréns, Ansvarig för 
arbetspaket 2 Digsam, om kartläggning av lagring och åtkomst till data 

Workshop 2. Vilken data behöver vi? Vad saknas? 

Inspiration 5. Presentation av erfarenheter. Falu Kommun 

Uppsamling 
Ulf/Adam/Andreas 

Dokumentation skedde tillsammans för de två första dagarna, se nedan Dag 2. 

 

3.3.2 Dag 2.18/9–2018. Metoder och verktyg. Fortsättning. 
Inzoomat 

 

Inledning för dagen 
Andreas Huss, Adam Sjödin. 

Inspiration 1.Var är vi på väg, vilken roll spelar vi i framtiden? 
Anders Neregård. Digitaliseringsansvarig Sweco Architects 

Inspiration 2. Smarter decisions and better outcomes are more likely to happen 
if we put data at the center. Throughout the asset lifecycle, bringing GIS and BIM 
together allows for a more frictionless, live, and native data flow between 
platforms in order to reduce risk, inefficiencies, data loss, and cycle times. 
Karen Weiss, Sr. Industry Strategy Manager, Civil Infrastructure Owners på Autodesk, 
Wes Newman, Sr. Technical Marketing Manager, Infrastructure på Autodesk 

Workshop 1. Hur arbetar vi mellan olika skalor och med olika information. 

Inspiration 3. Avancerade metoder för proaktivt planerande med dagsljus. 
Majid Miri, ljusdesigner Sweco Architects. 

Inspiration 4. Adaptive design, parametriska verktyg i planering. 
Alexander Stark och Robert Granstam, Civilingenjör Arkitektur med ansvar för 
parametriska arbetsmetoder Sweco Architects. 

Workshop 2. Vilka parametrar är viktiga för ett hållbart samhälle? 

Inspiration 5. Stadsrumsanalys: teorier, metoder och verktyg för ökad förståelse 
och kunskapsutveckling 
Ann Legeby, planeringsarkitekt, teknologie doktor, forskare och lärare KTH 

Inspiration 6. Bonavas väg mot en digital framtid 
Elisabeth Flakierska, Process and application manager Bonava 

Uppsamling 
Adam/Andreas 

Dokumentation dag 1 och 2: 
https://www.smartbuilt.se/library/5077/dokumentation-digsam-ap5-dag-1-2.pdf 

https://www.smartbuilt.se/library/5077/dokumentation-digsam-ap5-dag-1-2.pdf
https://www.smartbuilt.se/library/5077/dokumentation-digsam-ap5-dag-1-2.pdf
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Film som producerades om dagen: 

https://youtu.be/5Pi8Ft6JsDU 

 

 

 

https://youtu.be/5Pi8Ft6JsDU
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3.3.3 Dag 3. 21/11–2018. Metoder och verktyg för 
aktörsdialoger särskilt medborgardialoger med fokus 
på pedagogisk framställning och visualisering.  

 

Bakgrund dialog - Dialogens värde för hållbarhet och demokrati. 
Omvärldsspaning digital dialog.  
Åsa Lindgren, Petra Bäckman Sweco Society 

Inspiration. SVT om valkompassen 
Kristofer Sjöholm, projektledare valkompassen SVT 

Inspiration 2. Ericsson Research om Mixed Reality 
Marcus Nyberg, Sociotechnical explorer, visade Ericsson Research arbete med Mixed 
Reality. 

Workshop 1. Möjligheter och utmaningar med digital dialog. Diskussion i 
grupper. 

Kommunernas egna erfarenheter. Örebro och Helsingborg delar med sig 
Digital fördialog i Cityplanner med Carolina Herder och Johan Trensén, Örebro 
kommun 
Klara Århem visade hur Helsingborgs kommun arbetar med dialoger kontinuerligt.  

Workshop 2. Möjligheter och utmaningar med digital dialog 
Brainstorming i blandade grupper. 

Dialogverkstad – Demonstration av metoder och prova på.  
Bentley/Agency9 om Cityplanner 
Sweco om olika visualiseringsmetoder 
Ericsson om Mixed Reality 

Fokus nyttan med digital dialog – Om metodval, målgrupp och användbarhet av 
data 
Vad händer efter dialogen? Petra Bäckman, Sweco Society 

Workshop 3. Fiktivt case att diskutera i grupper 

Fika och tid för att spåna frågor till expertpanelen 

Expertpanelen svarar – ställ frågor om din kommuns utmaningar och få svar 
från tematiska experter 
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Dokumentation: https://www.smartbuilt.se/library/5079/dokumentation-digsam-
ap5-dag-3.pdf 

 

 

Film som producerades om dagen

 

https://youtu.be/6HqwH1AY9AY 

 

https://www.smartbuilt.se/library/5079/dokumentation-digsam-ap5-dag-3.pdf
https://www.smartbuilt.se/library/5079/dokumentation-digsam-ap5-dag-3.pdf
https://youtu.be/6HqwH1AY9AY
https://youtu.be/6HqwH1AY9AY
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3.3.4 Dag 4. 26/3–2019 Metoder och verktyg för att 
samordna och integrera ICT, ITS och IOT i rumslig 
planering 

 

Start. Inledning för dagen 
Presentation av dagens tema samt Ulf Ranhagen spaning från konferens i Antwerpen 

Kommunpresentation erfarenheter 
Hanna Jonsson och Thomas Häggström. Erfarenheter från Smart City-arbete, ICT och 
IOT-projekt i Umeå kommun.  

Inspirationsföreläsning ITS 
Magnus Hjälmdahl, Expert inom ITS och Trafiksystem Sweco Society. Introduktion ITS, 
självkörande fordon, delningsekonomi, exempel Kista.  

Inspirationsföreläsning MaaS 
Hans Arby, VD Ubigo. Mobility as a Service introduktion samt exempel från Göteborg 
och Stockholm.  

Workshop 1. ITS och Maas framtidsbilder transportscenarier. 
Baserade på transportpyramiden. På sin egen kommun. 

Inspirationsföreläsning Smarta energisystem 
Magnus Lindén, Energiexpert Sweco Energy. Digitala verktyg som ett led i mindre 
miljöbelastning i byggfas och drift 

Inspirationsföreläsning Teknologiska lösningar 
Patrick Haraldsson, VD Envac 

Inspirationsföreläsning IoT 
Magnus Forsberg, Director Business Development, Industry Solutions for Government 
and Smart Cities at Microsoft Sweden Microsoft   

Inspirationsföreläsning CIM 
Gabriel Hirsch, Affärsutvecklare & seniorkonsult FME Sweco Position. Exempel CIM 
Göteborgs stad 

Workshop 2. Spetsteknologiska lösningar. Samma grupper som förmiddag. 

Uppsamling 
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Dokumentation: https://www.smartbuilt.se/library/5078/dokumentation-digsam-
ap5-dag-4.pdf 

 

 

 

 

3.3.5 Dag 5. 8/5–2019.  Summering av alla dagarna. 
Utveckling- och utbildningsbehov kopplat till 
samhällsbyggnadsprocessen som helhet men särskilt 
fokus på tidiga skeden. Förankring i organisationen 

 

Start. Inledning för dagen 
Inledning och summering av dag 1–4. Andreas Huss, projektledare arbetspaket 5 
DigSam, Sweco 

Inspirationsföreläsning 1 
Olika drivkrafter inom innovation och förändring. Mats Johan Lundström, Tyrens och 
KTH 

Erfarenhetsföreläsning 1 
Organisation och kultur. Kristina Magnusson, stadsbyggnadsdirektör Helsingborg 

Erfarenhetsföreläsning 2 
Verksamhetsmodellering och arkitekturramverk i samhällsbyggnadsprocessen. Daniel 
Haavisto, Avdelningschef Linköping 

Workshop 1 
Workshop styrmedel inom olika skeden på kommunal nivå. 

https://www.smartbuilt.se/library/5078/dokumentation-digsam-ap5-dag-4.pdf
https://www.smartbuilt.se/library/5078/dokumentation-digsam-ap5-dag-4.pdf
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Inspirationsföreläsning 2 
Teknik och digitalisering som en förutsättning för att påskynda klimatövergången, 
Viable Cities – det strategiska innovationsprogrammet för smarta och hållbara städer. 
Charlie Gullström, KTH.  

Inspirationsföreläsning 3 
Lantmäteriets uppdrag inom digitaliserad samhällsbyggnad. Anders Grönlund och 
Anders Rydén Lantmäteriet 

Inspirationsföreläsning 4 
Digitaliseringens rumsliga påverkan. Daniel André, strategisk planerare, Boverket 

Workshop 2 
Workshop styrmedel och organisation mot nationell nivå.  

Erfarenhetsföreläsning 5 
Erfarenheter från alla DigSams uppdrag. Elisabeth Argus, BonaCordi och projektledare 
DigSam 

Summering och avslut 

 

Dokumentation: https://www.smartbuilt.se/library/5080/dokumentation-digsam-
ap5-dag-5.pdf 

 

 

  

https://www.smartbuilt.se/library/5080/dokumentation-digsam-ap5-dag-5.pdf
https://www.smartbuilt.se/library/5080/dokumentation-digsam-ap5-dag-5.pdf
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Kommunikation 
Sedan starten av projektet har det fokuserats på att sprida materialet då en traditionell 
rapport i slutet av projektet sågs som ett svårt sätt att nå intresserade och dessutom i 
fel läge efter utbildningen. Genom Smart Built Environments kommunikatör, bloggar 
och pressmeddelanden så spreds informationen under eller direkt efter seminarierna. 
En arbetsgrupp på LinkedIn skapades för deltagarna för kontinuerlig diskussion och 
uppdatering. Generellt så har LinkedIn varit den kanal som fungerat bäst för att samla 
all information och nå flest läsare. Smart Built Environments kommunikatör Linn 
Norén var närvarande och dokumenterade flera seminarier för artiklar och 
pressmeddelande. 

 

 

 

3.3.6 Pressmeddelande och material 
 

Allt material har samlats på Smart Built Environments hemsida: 

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/utbildningsse
minarier-med-fokus-paa-anvaendning-av-digital-teknik/dokumentation-och-
presentationer/ 

 

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-anvaendning-av-digital-teknik/dokumentation-och-presentationer/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-anvaendning-av-digital-teknik/dokumentation-och-presentationer/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-anvaendning-av-digital-teknik/dokumentation-och-presentationer/
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De olika artiklarna, pressmeddelanden och filmer: 

Film om parametrisk design i stadsbyggnad (Dag 2 DigSam): 
https://youtu.be/5Pi8Ft6JsDU 

Film om digital dialog (Dag 3 DigSam): https://youtu.be/6HqwH1AY9AY 

https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/utbildningsseminarier-
med-fokus-paa-anvaendning-av-digital-teknik/ 

https://www.smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2018/181010-digsam/ 

https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2018/181115-dialog/ 

https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/190405-position-2030/ 

https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/190521-digsam-
utbildningsdag/ 

https://blogs.sweco.se/kommuner-pa-vag-mot-digitaliserad-
samhallsbyggnadsprocess/ 

http://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/digital-dialog-moejliggoer-foer-
baettre-beslutsunderlag-i-samhaellsbyggnadsprocesser-333837 

https://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/sweco-hjaelper-kommuner-bli-mer-
digitala-i-sin-samhaellsplanering-323142 

https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/reseberaettelse/ 

 

  

https://youtu.be/5Pi8Ft6JsDU
https://youtu.be/6HqwH1AY9AY
https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-anvaendning-av-digital-teknik/
https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/utbildningsseminarier-med-fokus-paa-anvaendning-av-digital-teknik/
https://www.smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2018/181010-digsam/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2018/181115-dialog/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/190405-position-2030/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/190521-digsam-utbildningsdag/
https://www.smartbuilt.se/om-oss/aktuellt/nyheter/2019/190521-digsam-utbildningsdag/
https://blogs.sweco.se/kommuner-pa-vag-mot-digitaliserad-samhallsbyggnadsprocess/
https://blogs.sweco.se/kommuner-pa-vag-mot-digitaliserad-samhallsbyggnadsprocess/
http://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/digital-dialog-moejliggoer-foer-baettre-beslutsunderlag-i-samhaellsbyggnadsprocesser-333837
http://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/digital-dialog-moejliggoer-foer-baettre-beslutsunderlag-i-samhaellsbyggnadsprocesser-333837
https://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/sweco-hjaelper-kommuner-bli-mer-digitala-i-sin-samhaellsplanering-323142
https://www.mynewsdesk.com/se/sweco/news/sweco-hjaelper-kommuner-bli-mer-digitala-i-sin-samhaellsplanering-323142
https://www.smartbuilt.se/projekt/standardisering/digsam/reseberaettelse/


 
 

25 
 
 

DIGSAM AP5 

 

4 Resultat och förväntade 
effekter 

Resultatet är en generell kunskapshöjning hos deltagarna om vilka möjligheter som 
föreligger för en hållbar samhällsbyggnad. Stor vikt har lagts på att skapa ett stort 
nätverk av kompetenser och kunskap som går att rådfråga vid vidare arbete.  

En annan slutsats från arbetet är att deltagarna hade en generellt hög nivå och stor 
erfarenhet inom digitala möjligheter vilket ledde till att diskussioner fokuserades 
mycket på processer och inte tekniken i sig.  

Många nya kontakter mellan deltagarna har gjorts där till exempel Lantmäteriet och 
Boverket har getts tillfälle att lära känna kommunernas situation. Förutsättningarna 
för ett mer effektivt arbete både internt men även mellan kommuner och med 
nationella myndigheter har förbättrats. Det förväntas leda till konkreta projekt och 
fördjupningar av de teman som studerades under utbildningen. 

4.1 Utvärdering 
Efter utbildningsdagarna genomfördes en enkät med frågor till deltagarna. Frågorna 
”Din helhetsbedömning av arbetspaketet” fick 4,4 av 5 samt ”Hur uppfyllde serien av 
dagar dina förväntningar?” fick 4,4 av 5. Nedan listas en summering av kommentarer 
på två frågor som ställdes till deltagarna. 

4.1.1 Vad var bra? 
• Välordnat och välkomponerat med föreläsare, bra upplägg med blandning av 

föreläsningar och workshops. 

• Jättebra att samla plan-/geodata-/it-folk mlf!  

• Duktiga föreläsare, mycket nytt och intressant. Bra inspiration och 
föreläsningar, mycket att ta med sig hem. Bra med blandningen av exempel 
från konsulter, universitet och kommuner. 

• Bra att träffa andra kommuner och lyssna på deras problem och lösningar. Bra 
blandning av kommuner och intressant att diskutera med andra kollegor, både 
inom egna organisationen och andra. 

• Det var framförallt spridningen som var positiv. Allt går inte att applicera på 
vår verksamhet men det har varit lärorikt att få det breda perspektivet. Det 
har varit särskilt bra att bygga upp ett nätverk med andra kommuner som står 
inför att göra samma resa. 

• Intressant med Microsoft och Fordon och förstås IoT. 

• Bra blandning mellan digitala verktyg och hållbarhetsfrågor.  

• Många intressanta föreläsningar och duktiga föreläsare. Bra att ni efter första 
gången styrde så att vi blandade oss och diskuterade med olika personer på 
olika WS. Superbra med informationen från ESRI och framför allt AutoCad vid 
första tillfället. 
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• Det var mycket rikt på innehåll. Digitalisering, är ett mycket stort ord i 
innehåll och allt vi gör har nu att göra med det. Tyvärr för mig var det 50 
procent hjälp, mitt intresse var mer i del av simulering och konkret 
tillämpning när det gäller nät av dricksvatten, avloppsvatten och regnvatten. 

• Väldigt bra varvat med olika teman med inspel från konsulter, företag till 
kommuner. Från vad som är tekniskt möjligt till vad som faktiskt 
genomförs/används på kommuner idag. Jättebra varvat med workshops. 

 

4.2 Idéer om fortsättning 
• Det vore bra om vi på något sätt kunde fortsätta projektet på något sätt, så att 

vi inte tappar fart i vårt arbete i kommunerna. Det skulle ge oss en möjlighet 
att lära oss vidare och att få ta del av hur man löst problem mm i andra 
kommuner. Lite för att inte sitta och uppfinna hjulen i olika kommuner 
parallellt. 

• Kommuner skulle lära sig av varandra och produktspecialister, och 
produktspecialister skulle få insikt i vilka behov/problem som behöver lösas 
från kommunens sida. Fokus på digitala smarta lösningar som ser hela 
processen och inte bara göra analoga processer digitala. 

• Vore jättekul att få återsamlas på något sätt i detta nätverk och höra hur det 
går. Också för att öka "pressen" lite på oss att ta tillfället i akt och faktiskt göra 
någon verkstad av det vi fått inspiration kring som vi sedan kan visa upp. 

• Kanske även få med delar som kommer efteråt, allt som vi bygger ska även 
förvaltas och skötas efteråt. Vi håller på att jobba med hur vi ska digitalisera 
dessa bitar också för att bli kostnadseffektiva och förvalta allt som finns i 
staden på bästa sätt.  

• Fokus låg på Inspiration. Det är klart att man kan fortsätta inspireras och 
inspirera, men helst inte skapa ett ytterligare forum. Går det att göra ngt inom 
Dela digitalt? Samla Boverket och Lantmäteriet mfl i gemensamma aktiviteter, 
inte var för sig! Fortsätt samla/uppmana flera verksamheter inom kommunen 
så att digital shb inte blir en fråga för enbart plan och geodata. 

• Titta på kunskapsmässiga förutsättningar och underliggande 
informationsstrukturer för att kunna åstadkomma smarta städer och 
storskaliga gemensamma lösningar (mellan verksamheter och mellan 
kommuner). 

• Hade varit trevligt att gå in på en väldigt konkret nivå också. 

• Behålla detta nätverk med personer och ha någon träff per år, eller skype-
möten och informera varandra om vad vi gör på våra kommuner just nu, tror 
också att vi på olika nivå kommer att hålla kontakter mellan vissa personer. 

• Påverka Lantmäteriet och Boverket så att de sätter ner foten och bestämmer 
"standarder" och tar fram förslag på lagändringar så att vi kan införa en digital 
samhällsbyggnadsprocess. 
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• Hur ska vi få med övriga 281-kommuner? Hur ska större kommuner 
Stockholm, Göteborg och Malmö komma med i arbetet? Hur ska mindre 
kommuner göra? 

• Kroka arm med lantmäteriet i deras utbildningsinsatser och försök nå ut brett. 
Erfarenheterna från kommunerna är viktiga i sammanhanget. Ger 
verklighetsförankringen där lantmäteriet ger den statliga tyngden. 

• Att etablera någon typ av nätverk med grund i de nio kommuner som deltog 
kan vara en god tanke. Att predika förändring på hemmaplan är extremt svårt 
och påfrestande. Följer en mängd fördomar kring varför man gör det på köpet 
(teknikintresse odyl). Samma budskap från en kollega i en annan kommun kan 
i många fall nå in mycket snabbare även om leveransen är i det närmsta 
identisk. Mycket likt att många hellre rekryterar utifrån än internt. Även om 
kompetensen finns så ser man den inte.  

• Kreativ verkstad! Hjälpa varandra att lösa problem. Endera kopiera av 
varandra och väldigt handfast guida alt lyfta ett problem och i grupp med olika 
bakgrund/specialitet snickra ihop lösningar. Skulle kunna bolla tillsammans, 
lämna ut deluppdrag, återses och se vad som fungerar/inte och jobba vidare 
under en längre period, kanske 6 mån-1 år med heldag en gång varje eller 
varannan månad. 

 

5 Slutsatser och 
rekommendationer 

Konsensus och rekommendationer hos deltagarna råder att dessa inspirationsträffar 
och medföljande nätverk är mycket värdefullt i verksamheten och är något som bör 
fortsätta i en plattform så att kunskapen sprids mer inom men även utanför gruppen. 
Vi rekommenderar att fortsätta med aktiva inspirationsutbildningar inom någon 
befintlig organisation så att kontinuitet uppnås samt förankras både på lokal och 
nationell nivå. Dessa organisationer kan till exempel vara Lantmäteriet eller Smart 
Built Environment. Under tiden som projektet har löpt så har det försökts initiera 
diskussioner med bland annat Lantmäteriet för att få en kontinuitet men inget konkret 
har skapats än. 

För att fördjupa kunskapen i praktiska fall så rekommenderas att skapa en task force 
som tillsammans med reell uppgift i kommunal verksamhet studeras, till exempel 
analyser och data mellan BIM/GIS, klimatkomfortanalyser för detaljplaner, använda 
parametrisk design i detaljplan, etc. Gruppen kan bestå av innovationskunniga 
personer samt personer med insikt i kommunernas verklighet. Tillsammans med 
experter inom områden som ska studeras kan testen utföras i till exempel sprint-
format, workshops, hackaton eller likande. Denna kunskap kan sedan spridas genom 
ovan nämnd plattform.  

Under hösten 2019 verkar det som att sådant projekt kan skapas inom Smart Built 
Environment. Det kommer heta DigiGrow och ska arbeta praktiskt med tre kommuner. 

 



 General Information 
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