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



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



Syntes Innovationer 
och nya tillämpningar
2016-2018

Karin García Ambrosiani & Dan Engström



Uppdraget

Fokusområden:
• Innovationslabb
• Öppna innovationer för digitalisering 

och industrialisering



Studerade projekt



Effektmål



Bedömningsdiagram
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Intervjuer
• Samverkan
• Hinder

• Den nuvarande projekteringsprocessen
• Kultur och samverkan
• Fragmenterade processer och resursoptimering
• De små och medelstora företagen

• Fortsatt arbete
• Implementation/ användning av resultaten
• Helhet och synergier
• Kundorientering och samverkan



Rekommendationer
• Genomför en kompletterande satsning på innovationer i tidiga faser i 

samhällsbyggnadsprocessen i utlysningar och strategiska projekt
• Styr innovationsprojekten mot nya mottagande värdekedjor, skapa 

synergier inom programmet genom integration av de projektresultat 
som framkommer inom samtliga temaområden 

• Ta fram en strategi för hur branschaktörernas implementering av 
resultaten kan underlättas, antingen inom ramen för programmet i sig 
eller i samverkan med andra aktörer

• Ta fram och kommunicera en strategisk plan för hur de övergripande 
effektmålen ska kunna uppnås på 10 års sikt



SAMMANFATTNING 
av syntes

Kunskap och Kompetens
2016-2018

Lars Stehn & Rikard Espling
2020-09-09



Syfte - övergripande

Syftet är att presentera en syntetiserad nulägesbild över kunskaper 
och insikter om vad de projekt som bedrivits inom fokusområdena 
Kunskapslyftet och Forskningsplattormen har resulterat i. 

Detta för att sprida till programmets parter och övriga intressenter 
samt ge ett underlag till vilka nya insatser inom temaområdet 
kunskap och kompetens kan driva under Smart Built Environments 
andra programperiod.



Syfte och metod

• 10 projekt inom Forskningsplattformen och Kunskapslyftet 
• Två typer av projekt kunde urskiljas:

• De som hade kunskapsgenerering som syfte eller
• De som hade kunskapsspridning som syfte till stöd för transformering. 

• De rekommendationer som lämnas handlar om:
• Metoder för att initiera och genomföra projekt
• Mindre om kunskapsinnehållet i sig.

• Metod rekommendationerna baseras på 
• Hur stödform valts,
• Hur behov av stöd identifierats och 
• Finns det luckor gällande metoder som behöver fyllas? 



Underlag och projektkarakterisering
• 10 projekt inom Forskningsplattformen och Kunskapslyftet 
• Två typer av projekt kunde urskiljas:

• De som hade kunskapsgenerering som syfte eller
• De som hade kunskapsspridning som syfte till stöd för transformering. 

• De rekommendationer som lämnas handlar om:
• Metoder för att initiera och genomföra projekt
• Mindre om kunskapsinnehållet i sig.

• Metod rekommendationerna baseras på 
• Hur stödform valts,
• Hur behov av stöd identifierats och 
• Finns det luckor gällande metoder som behöver fyllas? 



Koppling mot projektlogiken
• De resultatmål som sattes upp för Forskningsplattformen och 

Kunskapslyftet för 2018 är samtliga uppnådda. 
• Inspelen mot kortsiktiga effekter 2021 främst via:

• Framtagandet av effektmätetal och via mätningar också dess 
konsekvenser på programmets parter,

• Vissa kritiskt granskande forskningsresultat om risker med ett obrutet 
informationsflöde, 

• En liten ökning av flera etablerade FUI miljöer med nya aktörer inom 
akademi och näringsliv, 

• Via olika seminarier och kurser, bidrag till både lärande organisationer 
och förändrade arbetssätt, och 

• I övrigt är evidensen låg mot påverkan på kortsiktiga effekter för 2021.



Rekommendationer för Kunskap och 
Kompetens – tre områden

1.Central eller projektvis kunskapsgenerering 

2.Metoder för projektinitiering av kunskapsspridning

3.Kunskapsspridning för grundutbildning, 
forskarutbildning eller organisationer 



Central eller projektvis kunskapsgenerering 
• Det bedöms viktigt att fokusområdet bör ha öppna projekt och 

centralt initierade projekt för att bygga kunskaper mot de långsiktiga 
målen

• Initiera/fortsätt några av följande strategiska projekt för att aktivera 
akademin att strategisk ta sig an de långsiktiga målen:
1. Mätprojektet med större fokus på de långsiktiga effekterna (för 

lång) tid, (för höga) kostnader och (för hög) klimatbelastning,
2. En distribuerad forskarskola för doktorandkurser, eller
3. Kritiska syntesprojekt med bas i genomförda projekt för  

kunskap om tidsåtgång, kostnader och klimatbelastning för att 
skapa kritiskt granskade, dokumenterade men 
verksamhetsnära kunskaper till nytta för transformation av 
branschen. 



Metoder för projektinitiering 
av kunskapsspridning

• Initiering av projekt för kunskapsspridning bör riggas baserat 
på verksamhetsnära kunskapsbehov direkt från de 
organisationer som ska delta och genomföras i successiva 
konkurrensutsatta steg.

• Kunskapen och metoden för kunskapsspridning måste vara 
direkt angelägen, dvs initierad av eller från direkt samverkan 
mellan utförare och företaget/organisationen, för att motivera 
deltagande



Kunskapsspridning för grundutbildning, 
forskarutbildning eller organisationer 
• Utbildning av individer ger små steg i förändringen, strategiska steg 

kräver större ansträngningar. Verksamhetsförändring på strategisk 
nivå bör därför inte vara fokus i temaområdet. 

• För att bidra till en transformation via kunskapsspridning med 
kurser/seminarier rekommenderas: 
1. Fokus på individer på framförallt operativ nivå för att skapa en 

insikt och vilja till förändring. Målgruppen rekommenderas till 
någon av:
a) Yrkesverksamma på organisationer, 
b) Studenter på grundutbildningen eller 
c) Doktorander i forskarutbildning.

2. Genom skiftande fokus mellan tre-årsperioderna rörande 
aktörsmålgrupper kan man succesivt nå alla 
aktörsmålgrupperna.



Syntes Värdekedjor 
och affärsmodeller
Martin Andersson, Pollen



Syntesrapport Värdekedjor 
och affärsmodeller
Martin Andersson (Pollen) och Cristina Lázaro Morales (Plan B)



Effektlogik Juridik och 
organisation (5 projekt) 



Effektlogik Affärsmodeller 
(10 projekt)



Hinder och behov av fortsatt 
arbete

Kunskaps- och kompetensutveckling

Roll- och ansvarsfördelning

Projektorganisationen

Incitamentsavsaknad



Kommande strategiska projekt:

“Omvärlsanalys – Innovativa upphandlingsformer”

“Analysera värden i värdekedjan”

TBA

TBA

Syntes

SP 1

SP 2

SP 2

SP 2
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KEDJ-A

Klas Hall

Elisabet Höglund

Johan Thorell

Dennis Willbjer Schörling
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→ →

Våg-
kvitto

Fraktsedel

Så här fungerar KEDJ-A



Pengar & miljö

• Låg utvecklingskostnad, 3-5 mkr
• Licenskostnaden för 

byggentreprenören är ca 60 kkr
(projekt på ett år)

• Om materialanvändningen 
minskar med 2% är break-even 3 
mkr materialkostnad per 
byggprojekt

• Break-even för produkten är 100 
projekt

• 2% lägre materialanvändning 
• 4 miljoner ton mindre material 

årligen 
• 15 000-640 000 ton CO2 per år
• 0,03-1,2 % av Sveriges 

klimatpåverkande utsläpp
• Minskat fusk med 

avfallshantering



Möjliga
utvecklingssteg
för
KEDJ-A Scanning av 

frakt, och 
vågkvitto

Digital 
följesedel

Geo-fencing

API till 
leverantörer 

för 
följesedel/ 
fraktsedel

API för 
faktura-
system

Koppla ihop 
med GS1-
128-kod

GPS-
spårning av 
material och 

avfall

Kamera-
identifiering 
av material 
och avfall

Klimat-
beräkning



KEDJ-A är byggentreprenörens verktyg för överblick 
över och uppföljning av material- och avfallsflöden
• Kunskap om och kontroll av 

material- och avfallsflöden 
kommer att visa den ekonomiska 
besparingspotential som finns

• Synliggörandet av kostnader 
kommer att leda till åtgärder

• Kontrollen kommer att leda till 
minskat fusk

KEDJ-A
Skapar 

förutsättningar för 
hållbara material-
och avfallsflöden

Överblick

Uppföljning



TACK!
Klas Hall 
klas.hall@kompetenspartner.nu

Elisabet Höglund, 
elisabet.hoglund@tyrens.se

Johan Thorell
johan.thorell@wsp.se

Dennis Willbjer Schörling
Dennis.w.schorling@om22.nu

mailto:klas.hall@kompetenspartner.nu
mailto:elisabet.hoglund@tyrens.se
mailto:johan.thorell@wsp.se
mailto:Dennis.w.schorling@om22.nu


Pitch lag 2
Petra Brinkhoff, NCC



Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande
Lag 2 – Circular Collaboration

Petra Brinkhoff (NCC)

Gauti Asbjörnsson (Chalmers)

Markus Rönnegård (WSP)

Micael Larsson (Microsoft)
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Cirkulärt digitalt anläggningsbyggande
Lag 2 – Circular Collaboration

Petra Brinkhoff (NCC)
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Markus Rönnegård (WSP)

Micael Larsson (Microsoft)
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Välkommen
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Kontakt 4

Aktörs-
kartläggning 5

Planerings-
underlag 6
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1
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Relevans 
Fastställande 
av behov för 

tidig 
samverkan

Projekt
Definierat projekt

Aktörskartläggning

Aktöridentifikation
Identifiera ansvar och mål 

inom varje samhällsfunktion

Aktörsanalys (påverkan?)
Analys av hur olika aktörer 
påverkar det övergripande 

målet

Återkoppling
Kontinuerlig uppdatering

Relevans

Samverkan

Circular
Collaboration
Samverkansplattform

Projektkartläggning

Väsentlighetsanalys
Analys av hur olika 

samhällsfunktioner påverkar 
det övergripande målet

Återkoppling
Kontinuerlig uppdatering

Områdesidentifikation
Identifikation av 

samhällsfunktioner väsentliga 
för det övergripande målet

Kontakt

Prioritering
Prioritering utifrån 
samhällsfunktioner

Återkoppling
Kont. uppdatering

Kontakter
Identifiera och 

etablera kontakter 
inom respektive 
samhällsfunktion

Planeringsunderlag

Måldefinition
Definiera gemensamt mål 

utifrån rådande möjligheter 
och begränsningar

Återkoppling
Kontinuerlig uppdatering

Strategier för samverkan
Strategier för samverkan och 
projektplanering i olika faser 

av ett anläggningsprojekt

Grupp för samverkan
Gruppering av aktörer med 
möjligheten att uppdatera 
den och bjuda in respektive 

roller

Återkoppling
Kontinuerlig uppdatering

• PBL
• Miljöbalken
• Avfallsförordningen

• Sveriges miljömål
• SDG

Förutsättningar

Nej

Ja

Data
• Analysresultat
• Modeller

• Geotekniskt underlag
• Detaljplan

Petra Brinkhoff (NCC)
Gauti Asbjörnsson (Chalmers)

Markus Rönnegård (WSP)
Micael Larsson (Microsoft)



Pitch lag 3
Csaba Prokec, Ängelholms Geodesi



3D bokhyllan
samlar all information i byggandets olika faser.
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Vad?

• Ett Digitalt 3D baserat informationsbibliotek/arkiv

• Plattformen ska följa gällande lagar och förordningar och kunna 
hantera både öppen men även känslig data från tex kommuner, men 
även byggare, fastighetsägare etc. (exempelvis genom inloggning med 
bank ID)

• Olika typer av data från olika intressenter ska hanteras i en gemensam 
plattform.



• Exempel på initiativ idag: digitala detaljplaner, smarta städer, IoT, BIM, 
VDC, 3D geodata, Coclass, Standardisering av format så som IFC och 
city GML, AI, machine learning, digitala tvillingar osv
Vad betyder allt det här och hur ska vi hantera all information?

• Oberoende av varandra utvecklas många specifika 3D plattformar och 
tjänster men utan en tanke på att värdet kan öka betydligt om vi ger 
möjlighet till samordning samt utbyggnad av flera, av varandra, 
oberoende aktörer med olika problemställningar och perspektiv.

Varför 3D-bokhyllan? 
Mycket händer- men ingen samordnar



Hur? 
Vi gör svårtillgänglig information lättillgänglig

• Vi tar det bästa från BIM och GIS-världen
• Lika enkelt som IKEA köksplanerare och Minecraft
• Affärsmodell inspirerad av och liknande Spotify
• Vi skapar en 3D baserad plattform som användarna kan fylla med 

information och därmed öka dess värde 
• I 3D bokhyllan blir informationen oförvanskad, direkt 

användbar, dynamisk, sökbar och spårbar.



Skillnader med övriga produkter på marknaden

Affärsmodellen
utgår från att det är gratis från början

Användarvänlighet
gemensam plattform för alla aktörer



Utvecklingsmöjligheter och tillväxt

Vi skapar grunden och låter användaren bygga på med 
information vilket på så sätt ökar bokhyllans värde



Hela resan – från vagga till vagga 

• 3D bokhyllan ska vara tillgänglig och kännas igen av alla

• Spårbar materialhantering

• På så sätt kommer 3D bokhyllan kommer bidra till: 
- en mer transparent och demokratisk byggprocess 
- främja gemensamt kunskapsbyggande
- främja en social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet.
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Pitch lag 4
Carl Zide, Massbalans



The Expert Exchange





Market
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Industry



less CO2e using current
tech building high

speed railway

50%

Trafikverket

less CO2e using known
methods building

houses

40%

Skanska

3 

Company B

until completion

years
in SE7 
years
in DE

yearly savings by best-
practice recycling

4.9 
Expertgruppen för cirkulär 

anläggningsindustri

BS
EK

20%

UEPG

recycling in the UK

2%
in the SE





The Expert
Exchange



The Expert Exchange



The Expert Exchange



The Expert Exchange



Felix Magnusson
Tyréns

Carl Zide
Massbalans

Marjan Mousavi
RISE

Martin Tengsved
Swerock

Thanks
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