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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.  

Omvärldsspaning, Innovationer och nya tillämpningar är ett av projekten som har 
genomförts i programmet. Det har utförts av Ann-Kristin Belkert på Actinate och har 
genomförts i samverkan med forskare, statliga organisationer, kommuner, 
byggföretag, fastighetsbolag, konsulter, arkitekter, organisationer m.fl. som har 
bidragit med tips på innovationer från andra länder än Sverige.  

Projektet har innefattat en övergripande omvärldsspaning samt fördjupad analys och 
beskrivning av fem initiativ, genom intervjuer av organisationer, företag och statliga 
departement i Danmark, Estland, Singapore, Sydkorea och USA. I denna rapport 
framgår resultatet från omvärldsspaning, analys och rekommendationer om en fortsatt 
satsning på branschgemensam omvärldsspaning. Rekommendationer ges även om 
möjliga samarbeten i Smart Built Environments framtida internationella arbete. 

Stockholm, 19 oktober 2020 
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Sammanfattning 

Syftet med projektet var att genomföra en omvärldsspaning som beskriver initiativ 
från andra länder avseende innovation inom digitalisering i samhällsbyggandet. Ann-
Kristin Belkert, Actinate AB, har genomfört projektet, med hjälp av sitt kontaktnät. 
Projektet innefattade en övergripande omvärldsspaning (se Bilaga 1), intervjuer av 
fem initiativ (se Bilaga 2), sammanställning och rekommendationer. 

Nedan framgår ett antal slutsatser: 

• Det bubblar runt om i världen kring att utveckla digitala tvillingar. Vad som 
avses, hur dessa uppdateras m.m. finns det stor variation på. 

• AI är ett buzzword som både privata och offentliga aktörer säger att de jobbar 
med, men det är i sin linda.  

• Mognadsgraden för digitalisering inom samhällsbyggnad är inte bara låg i 
Sverige, utan även i andra länder. Det finns dock många länder som ligger 
markant före Sverige både avseende arbetsprocesser och tekniska lösningar. 

• Det finns många forum och projekt där städer med samarbetspartner från 
privat sektor och akademin utbyter kunskap. Resultat från dessa skulle kunna 
spridas till andra aktörer i högre utsträckning.  

• Det finns mycket som vi kan inspireras av från länder i andra världsdelar, men 
även enormt mycket kunskap och lärdomar att inhämta från våra grannländer 
i Norden och Baltikum samt från övriga Europa.  

• Det är inspirerande att se hur The Ministry of Economic Affairs and 
Communication i Estland driver på arbetet med digitalisering av 
samhällsbyggande på ett agilt och nytänkande sätt, med en utsträckt hand till 
den privata sektorn. 

• Allt mer tjänster har öppen källkod och är gratis. Plattformar skapas som 
kopplar samman offentliga och privata moln och tjänster.  

Actinate rekommenderar en fortsatt satsning på en digital, öppen och 
branschgemensam omvärldsspaning kring hållbar samhällsutveckling. Utveckling och 
förvaltning bör ske i samverkan mellan privata och offentliga aktörer, civilsamhälle 
och medborgare. Smart Built Environment bör initiera utvecklingen.  

Vidare rekommenderas att Smart Built Environment ska fungera som en nationell 
samordnare och kunskapsspridare avseende utveckling av digitala tvillingar, vilket kan 
starta med ett strategiskt projekt.  

Delar av denna rapport bör översättas och kompletteras med svenska exempel. 
Samverkan rekommenderas med ett antal nyckelorganisationer som en del av 
internationaliseringsstrategin. I ett internationellt samarbete kan möjligheten även 
diskuteras att skapa någon form av ”arena för arenor”, d.v.s. en knutpunkt för arenor 
som finns i olika delar av världen. 
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Summary 

The aim of the project was to carry out an inventory of international examples of 
innovation in digitalisation in the built environment. Ann-Kristin Belkert, Actinate AB, 
has carried out the project with help from her network of contacts. The project 
includes an overall scanning (see Attachment 1), interviews of five initiatives (see 
Attachment 2), compilation and recommendations.  

Below some conclusions are presented: 

• There are a lot of digital twins being developed around the world. There is a 
big variation in what is meant, how they are updated etc.  

• AI is a buzzword that both private and public stakeholders say they use, but it 
has just started. 

• The degree of maturity regarding digitalisation of the built environment is not 
just low in Sweden, but also in other countries. There are several countries 
way ahead of Sweden, though, both regarding working processes and 
technical solutions. 

• There are a lot of forums and projects where cities and partners from private 
sector and academia exchange knowledge. Results could be shared to other 
stakeholders to a greater extent. 

• There are a lot of things to be inspired by from other continents, but also 
enormous knowledge and lessons learnt from our neighbouring countries in 
the Nordics, Baltics and rest of Europe. 

• It is inspiring to see how The Ministry of Economic Affairs and Communication 
in Estonia is the engine of the work around digitalisation of the built 
environment in an agile and innovative way, with an outstretched hand to the 
private sector.  

• More and more services are open source and free of charge. Platforms are 
created connecting public and private clouds and services. 

Actinate recommends a continuous investment in a digital, open and sector-joint 
inventory regarding sustainable urban development. Development and maintenance 
should be carried out in collaboration with private and public stakeholders, civil 
society and citizens. Smart Built Environment should initiate the development. 

Further recommendations are that Smart Built Environment should function as a 
national coordinator and disseminator of knowledge regarding development of digital 
twins, which could start with a strategic project. 

Parts of this report should be translated and Swedish examples should be added. 
Collaboration is recommended with a couple of key organizations as part of the 
internationalization strategy. In an international collaboration the possibility to create 
some kind of “arena for arenas” can be discussed, i.e. a junction for arenas from 
different parts of the world. 
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Uppdraget 
Projektbeskrivning 
Projektet utgörs av en internationell omvärldsspaning som ska beskriva initiativ från 
andra länder än Sverige avseende innovation inom digitalisering i samhällsbyggandet. 
Resultatet kan innefatta initiativ, satsningar, arbetssätt, former, system och verktyg i 
andra länder, som har bidragit till och gett förutsättningar för innovativa lösningar för 
en effektivare och mer hållbar samhällsbyggnadsprocess med digitalisering eller 
industrialisering som möjliggörare. Det kan vara exempel från planering i tidiga 
skeden till drift och förvaltning.  

Bakgrund 
Innovationer och nya tillämpningar är ett av fyra temaområden inom Smart Built 
Environment. Temaområdet fokuserar på att främja goda idéer som har en tydlig 
tillämpning och som inom överskådlig tid kan implementeras och ge värde i en 
organisation eller process. Detta projekt är det första av några strategiska satsningar i 
temaområdet för programperiod två. 

Smart Built Environment vill främja och driva på innovation genom att skapa miljöer 
och förutsättningar för olika aktörer att mötas och utmana varandra med nya idéer. I 
programmets första period fanns bland annat en idéverkstad för att främja ett 
innovativt klimat samt testbäddar för att överbrygga glappet mellan projektresultat 
och tillämpning i verksamheten.   

Bakgrunden till projektet är att samhällsbyggnadssektorn i ett internationellt 
perspektiv kan bli betydligt bättre på innovation och digitalisering inom byggande. 
Digitaliseringen driver på förändringar i många branscher och sektorer. Det har ännu 
inte skett i samma utsträckning inom samhällsbyggandet.   

Syfte 
Syftet med projektet är att genomföra en omvärldsspaning som beskriver initiativ från 
andra länder avseende innovation inom digitalisering i samhällsbyggandet, för att ge 
stöd till Smart Built Environments fortsatta strategiska arbete nationellt och 
internationellt. Projektet syftar också till att ge vägledning och inspiration till sektorns 
aktörer, såväl offentlig sektor med kommuner och myndigheter som näringslivet och 
akademin.   

Projektet ska ge inspiration och idéer kring hur andra har arbetat för att öka 
innovationsgraden, men också för att hitta eventuella synergier och tänkbara framtida 
samarbeten. Smart Built Environment arbetar med en internationaliseringsstrategi, 
där detta projekt kan bidra med värdefulla insikter kring framtida möjliga samarbeten. 
Resultatet ska komma till nytta för programmets fortsatta inriktning samt för 
branschen som helhet. Smart Built Environment vill kunna använda spaningen för att 
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dra lärdom av vad andra har gjort och få inspiration kring vilka strategiska satsningar 
som kan främja innovation inom området. 

Mål 
Ytterst är målen minskad miljöpåverkan i nybyggnad och renovering, minskad tid och 
kostnad från planering till färdigt projekt, minskning av byggkostnader samt ny 
affärslogik.   

Projektets mål är att genomföra och dokumentera en omvärldsspaning över initiativ, 
satsningar, arbetssätt, former, system och verktyg i andra länder, som har bidragit till 
och gett förutsättningar för innovativa lösningar för en effektivare och mer hållbar 
samhällsbyggnadsprocess med digitalisering eller industrialisering som möjliggörare.   

Avgränsningar 
Den övergripande omvärldsspaningen är definitivt inte en heltäckande inventering och 
beskrivning av alla projekt, modeller m.m. i hela världen. Det innefattar inte heller 
beskrivningar av hur respektive land som omnämns arbetar med digitalisering inom 
bebyggd miljö från övergripande nivå ner till projekt. Omvärldsspaningen visar en 
blandning av olika initiativ – stort som smått, från olika delar av världen. Det finns 
mycket mer resultat från de städer och länder som finns med i denna rapport och från 
andra länder, som inte beskrivs i rapporten. Inom ramen för detta uppdrag kan inte 
heller spaning ske avseende allt inom AI, VR, AR, IoT, BIM etc. Uppdraget omfattar 
exempel från olika skeden – från tidig planering till genomförande och förvaltning, 
men det finns självklart även fler exempel från olika skeden.  

Projektorganisation 
Ann-Kristin Belkert, Actinate AB, har genomfört uppdraget. Hon har tagit hjälp av sitt 
kontaktnät nationellt och internationellt, som består av universitet, högskolor, 
forskningsinstitut, organisationer, konsulter, arkitekter, byggaktörer, fastighetsbolag, 
kommuner, statliga verk och departement. Totalt har 550 personer kontaktats, bl.a.: 

• Alla projektledare som har genomfört eller har pågående projekt hos Smart 
Built Environment 

• Svenska ambassader med innovations- och forskningsråd 
• World Green Building Council och Green Building Councils i andra länder 
• Universitet, högskolor, institut och innovationskontor från Umeå, Karlstad, 

Örebro, Gävle, Uppsala, Stockholm, Linköping, Göteborg, Lund och Malmö 
• Nationella och internationella organisationer  
• Fastighetsbolag och byggföretag 
• Konsulter och arkitekter  
• Kommuner  
• Statliga organisationer 
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Genomförande 
Projektet har genomförts i tre steg:  

• Steg 1 Övergripande omvärldsspaning  

• Steg 2 Fördjupad analys och beskrivning  

• Steg 3 Sammanställning 

Steg 1 Övergripande omvärldsspaning 
Projektet inleddes med att göra en övergripande omvärldsspaning med beskrivning av 
olika initiativ och arbetssätt. Omvärldsspaningen genomfördes genom 
informationssökning på nätet samt genom kontakter med nationella och 
internationella informationskanaler.   

Omvärldsspaningen eftersträvade exempel på:  

• Projekt där digital innovation har effektiviserat processer och/eller resulterat 
i en mer hållbar utveckling  

• Hur information skapas och lagras för att säkerställa användbarhet och 
informationsflöde genom processens alla faser och för slutprodukten  

• Hur glapp mellan aktörer och processer kan täppas till, så att alla aktörer får 
tillgång till relevant information, dubbelarbete undviks och 
handläggningstider förkortas  

• Former, arbetssätt, affärsmodeller och modeller för samverkan och/eller nya 
partnerskap som har skapat effektivare och/eller mer hållbara processer  

• Nya organisatoriska former för byggprojekt och byggd miljö, där digitalisering 
används som hjälpmedel  

• Hur man jobbar med beteende- och kulturförändringar för ökad förståelse för 
digitaliseringens möjligheter och nyttor inom byggbranschen   

• Innovativa start-ups med en beskrivning av tjänsten/produkten som företaget 
levererar  

Exempel har eftersökts för olika skeden i samhällsbyggnadsprocessen – men inte 
begränsad till den traditionella processen;  

• Idé- och planering  

• Projektering  

• Produktion  

• Drift och förvaltning 
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Steg 2 Fördjupad analys och beskrivning 
Ett urval av initiativen (5 stycken) valdes ut som särskilt intressanta att få en 
fördjupad förståelse för. Urvalet stämdes av med Processledare för Innovationer och 
nya tillämningar och Programledning innan arbetet fördjupades. Omvärldsspaningen 
fokuserade därefter på att göra en fördjupad analys och beskrivning av dessa initiativ.  

Aktörer som har varit involverade i initiativen intervjuades avseende hur de har gått 
tillväga, vilka arbetssätt och metoder för samverkan som de har haft, hur innovation 
har uppstått och vilken roll digitaliseringen eller industrialiseringen hade.  

Förslag på intervjufrågor togs fram och stämdes av med Processledare och 
Programledning. Intervjuer bokades in och genomfördes med representanter från de 
initiativ som valdes ut. Intervjuerna genomfördes i form av webbmöten via Zoom. Det 
gav goda förutsättningar för dialog och är ett bra sätt att dokumentera intervjuerna 
jämfört med att genomföra telefonintervjuer. 

Steg 3 Sammanställning 
Avslutningsvis sammanställdes den övergripande omvärldsspaningen och fördjupade 
analysen i denna rapport. Rekommendationer gavs om hur resultatet från 
omvärldsspaningen kan användas inom Smart Built Environment samt hur den kan ge 
underlag till internationaliseringsstrategin.  

Rapporten har strukturerats genom att först beskriva uppdraget och genomförandet. 
Därefter presenteras resultaten från den övergripande omvärldsspaningen och 
fördjupad analys och beskrivning. Avslutningsvis sker en diskussion och slutsatser 
dras, varefter rekommendationer ges. 

Rapporten består av en sammanfattande rapport med presentation av det primära 
resultatet, diskussion, slutsatser och rekommendationer. Dessutom finns mer 
detaljerad information med resultat från den övergripande omvärldsspaningen och 
intervjuerna i två bilagor.  

Rapporten med dess bilagor har utformats på ett sätt som ska göra det möjligt för 
företag, offentliga aktörer, civilsamhället, organisationer och akademin att relativt 
snabbt få en övergripande bild samt scanna igenom vilken information som är mest 
relevant för just dem. Bilaga 1 med resultat från den övergripande omvärldsspaningen 
innefattar korta beskrivningar av många olika initiativ, projekt, processer m.m. med 
länkar till mer information. Dessa referenser har avsiktligt lagts in som länkar till 
hemsidor, rapporter m.m. direkt i texten (inte som fotnoter).  

Detta är inte en vetenskaplig rapport, utan resultatet av en övergripande 
omvärldsspaning där omfattning, avgränsning och metod har tagits fram i dialog med 
Smart Built Environments programledning. 
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Resultat 
Övergripande omvärldsspaning 
Resultat från den övergripande omvärldsspaningen finns i Bilaga 1. Resultat visas från 
globala satsningar och projekt. Därefter presenteras resultat från olika länder. Först 
beskrivs de nordiska och baltiska länderna, därefter länder i Europa, Asien, Oceanien, 
Nord- och Sydamerika. I Bilaga 1 finns länkar till mer information. Nedan beskrivs 
resultatet övergripande och några exempel ges.  

Globala satsningar och projekt 
Det finns många olika konferenser och satsningar som syftar till kunskapsdelning och 
samverkan mellan olika länder och aktörer; Futurebuilt, Carbon Smart Building, 
SyncroniCity, Climate Positive Design Challenge, Smart Cities Hub, Securing Smart 
Cities, JPI Urban Europe, URBACT, The 100 Intelligent Cities Challenge, EU BIM Task 
Group och EU Smart Cities Information System, för att nämna några. 

 

Mycket inspiration och konkreta resultat kan hämtas från The Smart Cities and 
Communities lighthouse projects, som finansieras av EU via forsknings- och 
innovationsprogrammet Horizon 2020. Syftet är att föra samman städer, näringsliv och 
medborgare för att demonstrera lösningar och affärsmodeller som kan skalas upp och 
replikeras och som leder till mätbara fördelar avseende energi- och resurseffektivitet, 
nya marknader och nya jobb. Totalt har 17 “lighthouse projects” finansierats, med 46 
“lighthouse cities” och 70 “fellow cities”. I Bilaga 1 finns länkar till samtliga projekt och 
ett antal resultat presenteras från olika länder. Stockholm stad medverkade i 
GrowSmarter, Umeå kommun i RUGGEDISED och Göteborg stad i IRIS.  
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World Summit on Digital Built Environment, WDBE 2020 genomfördes den 29-30 
september, 2020. Organisatörer var KIRAHub (Finland), ril (Finland), Ministry of 
Economic Affairs and Communication (Estland) och Estonian Digital Construction 
Cluster (Estland).  

Konferensen skulle genomföras som en fysisk konferens i Helsingfors ena dagen och 
Tallin den andra, med en båtresa mellan städerna och sociala aktiviteter. När Corona 
kom beslutade arrangörerna att arrangera konferensen i digitalt format och tänka nytt. 
De genomförde den tillsammans med spelutvecklare och experter inom virtuella 
events, där Tallin och Helsingfors var virtuella värdstäder. 

Norden 
Det finns många initiativ och konkreta resultat som vi kan inspireras av från våra 
nordiska grannländer.  

 

I Norge samverkar kommunala, regionala och nationella verksamheter för att driva en 
nationell, geografisk infrastruktur som säkrar att hela samhället får god tillgång till 
geodata via satsningen Norge digitalt. Idag är alla kommuner och regioner samt många 
statliga myndigheter med i samarbetet. Geonorge är den nationella hemvisten för 
kartdata och annan platsinformation i Norge.  

KIRA-digi är ett finskt projekt som genomfördes för att skapa en god grogrund för ett 
digitalt ekosystem för affärsverksamhet inom fastighets- och byggbranschen i Finland. 
Projektet bestod av harmonisering av informationshantering, lagberedning och 
reformarbete inom den offentliga förvaltningen samt försök och pilotprojekt. I Bilaga 1 
beskrivs 98 av dessa projekt kortfattat med länkar till mer information. 

Januari 2019 lanserades en strategi för digitalt byggande i Danmark. Bland annat ska 
”digital best practice” förmedlas och bättre vägledning ske till byggaktörer om 
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användning av digitala verktyg. De ska även klarlägga juridiska ramar för digitalt 
byggande, utveckla och testa nya samarbetsmodeller samt klarlägga utmaningar vid 
användning av anbud med mängder. ConTech är ett annat danskt initiativ, som syftar 
till att öka byggbranschens produktivitet och hållbarhet genom att använda teknologi i 
alla delar av byggandet.  

BLOXHUB är en nordisk hub för hållbar stadsutveckling som hjälper sina medlemmar 
att hitta partner, dela kunskap och skapa affärsmöjligheter. BLOXHUB är lokaliserad i 
Köpenhamn och har samarbeten nationellt och internationellt. Se intervju med Torben 
Klitgard, VD på BLOXHUB, i Bilaga 2. 

Baltikum 
Estland ligger långt fram inom digitalisering. Den samverkan som sker mellan 
offentliga och privata aktörer är unik. The Ministry of Economic Affairs and 
Communication har en tät dialog och god samverkan med privata aktörer via Estonian 
Digital Construction Cluster (EDCC). Klustret etablerades för att skapa en gemensam 
utveckling av framtida digitala lösningar som gör byggprocessen mer effektiv, 
transparent, snabb, mer lätthanterlig och till slut billigare.  

 

The e-construction platform ska lanseras i år. Plattformen ska sammanföra offentliga 
tjänster, men det är även en öppen plattform, vilket möjliggör att koppla på privata 
tjänster och databaser. De bygger även upp en digital tvilling i systemet, med all byggd 
miljö i Estland. Läs mer i Bilaga 2 om satsningar från Estland från den intervju som har 
genomförts av Jaan Saar, Head of Digital Construction på Estonian Ministry of 
Economic Affairs and Communication och Indrek Vimberg, Cluster Manager på EDCC. 

Association for Construction Industry Digitalisation i Lettland är en organisation som 
introducerar och utbildar byggsektorn för att använda nya digitala processer och 
tekniker och därmed effektivisera deras arbete. De utvecklar och implementerar 
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verktyg som BIM, förbättrar Key Performance Indicators (KPI), påverkar lagstiftning, 
främjar hållbarhet m.m. 

I Litauen genomför The Ministry of Environment med partner projektet “Creation of 
the measures to increase efficiency of the life cycle processes of public sector 
construction works using Building Information Modeling (BIM)". Departementet tar 
även fram en strategi för implementering av BIM på statlig nivå och har lanserat en 
hemsida för alla initiativ kring digitalisering av byggsektorn i Litauen. Regeringen 
godkände i år att obligatorisk ansökan med BIM-metoder ska ske från 1 januari 2021 
för design och byggnation av offentliga byggnader med särskilda krav. Tillägg till lagar 
har godkänts som gör det möjligt för kunder att ställa krav eller kriterier vid 
upphandling. 

Andra länder i Europa 
Det finns många intressanta satsningar från Storbritannien, som The Construction 
Innovation Hub, Industrial Strategy Challenge Fund, UK BIM Framework och UK BIM 
Alliance. Den brittiska regeringen har tagit fram Digital Built Britain, som är ett 
program för att skapa ett digitalt, integrerat angreppssätt för den byggda miljön. 
Programmet är designat för att transformera hur yrkespersoner inom brittiska bygg- 
och förvaltningsbranschen ser på social och ekonomisk infrastruktur genom digital 
teknik. Det innefattar hur de planerar, bygger, underhåller och använder infrastruktur 
samt ombyggnation, återställande och nybyggnation av byggda tillgångar.  

 

Centre for Digital Built Britain (CDBB) är hemvisten för UK BIM och Digital Built 
Britain Programmes. CDBB har arbetsgrupper och arrangerar National Digital Twin 
programme (NDTp). Programmets mål är att möjliggöra en nationell digital tvilling och 
föra samman näringsliv, akademin och regeringen i den agendan. DTHub har skapats 
av CDBB, vilket är ett forum för ägare och leverantörer av digitala tvillingar, samt för 
experter inom information management.  
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Bristol uppmärksammas ofta som en av Storbritanniens smartaste städer. Inom staden 
finns ett team som är dedikerade att utveckla Bristols strategi för att vara en ”smart 
city”. De menar att initiativ för att skapa en smart stad som involverar eller leds av 
medborgare får ett större stöd och blir därmed mer framgångsrika och hållbara. 
Kommunen har ett City Innovation Team, vilket är ett team med interna 
innovationsrådgivare med expertis inom bl.a. smart teknik, data, sociala faktorer och 
användarvänlig design, design thinking, future thinking, social innovation och 
medborgarengagemang. Teamet samarbetar inom kommunen och externt i staden för 
att stödja innovation, tackla utmaningar och implementera lösningar för smarta städer. 
Smart Dublin är grundat av Dublin stad och för samman teknikleverantörer, akademin 
och medborgare för att transformera offentliga tjänster och höja livskvaliteten. 

Innovationsnätverket Morgenstadt: City Insights i Tyskland består av 13 städer, 20 
företag, 11 Fraunhoferinstitut och 6 strategiska partner. Nätverket vill integrera städer 
av olika storlekar. I Bilaga 1 nämns några projekt med fokus på digitalisering som 
genomfördes av Köln i Tyskland inom projektet GrowSmarter. 

Amsterdam i Nederländerna vill vara cirkulärt 2050. En stad där värdefullt material 
återanvänds och avfall inte produceras. Staden anlitade Kate Raworth och tog fram 
Amsterdam City Donought. Modellen beskriver hur samhället och företag kan bidra till 
en ekonomisk utveckling samtidigt som de respekterar gränserna för vår planet och 
vårt samhälle. Strategin Amsterdam Circular 2020-2025 utgår från en ”Circular 
processing ladder” och innehåller värdekedjorna mat och organiskt avfall, 
konsumtionsvaror och byggd miljö. De har även tagit fram ett 
implementeringsprogram för att nå målen. I Amsterdam finns Smart City, som är en 
innovationsplattform som för samman proaktiva medborgare, innovativa företag, 
kunskapsinstitut och offentliga myndigheter för att utforma den framtida staden. 

Barcelona i Spanien är involverad i över 100 projekt inom smarta städer. Projekten 
handlar bl.a. om smart belysning, laddinfrastruktur till elbilar, Wi-Fi i transportsystem 
och offentliga miljöer. 

I Schweiz finns ett nationellt kompetenscentrum; National Center of Competence in 
Research Digital fabrication (NCCR). NCCR syftar till att revolutionera arkitekturen 
genom en sömlös kombination av digitala teknologier och fysiska byggprocesser. Över 
60 forskare från sex olika akademiska discipliner samarbetar för att utveckla 
banbrytande teknologier för byggande. 

NEST i Schweiz är en byggnad för forskning och innovation. Det är en fysisk plattform 
där företag kan provbygga och testa en idé under några års tid. 

Asien 
NEOM är ett 25 000 km2 stort område i Saudiarabien som ska utvecklas som en smart 
stad. Projektet ska minska Saudiarabiens beroende av olja. Det kommer finnas 
avancerad teknik för förnybar energi. Kärnverksamheter i staden kommer vara 
bioteknik, mat-teknologi, avancerad tillverkning m.m. Universitet ska fokusera på 
artificiell intelligens och teknik för virtual reality och augmented reality. Staden ska 
vara koldioxidneutral. Persontransporter kommer bestå av autonoma bilar. 

Smart Cities Mission i Indien innefattar utvecklingen av 100 nya smarta städer.  
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En ny smart stad planeras utanför Peking i Kina, som heter Xiongan. All verksamhet 
som inte är kopplat till funktionen som huvudstad ska förflyttas till Xiongan, vilket 
kommer minska antalet invånare i Peking och problem kring luftföroreningar och 
trängsel. 

Hong Kong har genomfört en strategisk planering och teknisk studie avseende att 
använda ytor under mark (vilket även har skett i Singapore och Helsingfors).   

Singapore vill bli världens första ”Smart Nation”. Nästan alla offentliga tjänster finns 
tillgängliga online. Deras ”Smart Nation Platform” driver på arbetet med tester inom 
olika sektorer, som hälsa, bostäder och transport. Smart Nation samlar in data från 
sensorer över hela landet och en 3-dimensionell modell av staden möjliggör för 
stadsplanerare att analysera trafikflöden, testa koncept m.m. Singapore har varit i 
framkant inom testning av självkörande fordon. Staden Punggol i Singapore har utsetts 
till att bli en hållbar stad med teknik som möjliggörare, som visar upp republikens 
ambitioner för en smart nation. Singapore har en nationell strategi för artificiell 
intelligens (AI) och många olika satsningar kring AI. Läs mer om strategin och hur den 
implementeras från intervju av Sim Kai och Lim Bryan på National AI Office i Bilaga 2. 

 

Woven City vid basen av Fuji i Japan är en ”levande experimentstad” med invånare och 
forskare som ska testa och utveckla teknologier som autonomi, robotteknik, mobilitet, 
smarta hem och AI i en verklig miljö. Woven City energiförsörjs av solenergi och 
bränsleceller med vätgas.  

Kashiwa-no-ha Smart City utanför Tokyo i Japan har ett stort fokus på hållbar 
utveckling och digitalisering. 

Songdo i Seoul i Sydkorea utvecklades som ett ”show-case” för Sydkoreas åtagande 
kring hållbar tillväxt och teknisk innovation. 
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Oceanien 
Smart Cities Council Australia New Zealand ger stöd till leverantörer, städer, forskare, 
forskningsinstitut och startups. Organisationen håller i sekretariatet för The Local 
Government Smart Cities Network, vilket är ett nätverk riktat till kommuner i 
Australien och Nya Zealand. Likaså arrangerar de en tankesmedja som heter Bounce 
Lab, med fokus på återhämtning för städer från Covid-19 med hjälp av digitalisering. 
Smart Cities Council fasciliterar även The Digital Twin Hub, Centre for Data Leadership 
och olika Task Force. 

 
Building 4.0 CRC etablerades 2020 som en del av Australian Government’s Cooperative 
Research Centre program. Building 4.0 CRC ska verka som en katapult för att 
näringslivet ska ha en effektiv, uppkopplad och kundfokuserad framtid. CRC syftar till 
att fånga nya möjligheter genom hela värdekedjan i samarbete med staten, forskning 
och näringslivsorganisationer. 

Nord- och sydamerika 
Montreol i Kanada har blivit utsedd till ”Intelligent Community of the Year” år 2016.  

Lakeview Village i Mississauga i Kanada ska bli ett blandat område med bostäder, 
service och ett Innovationsdistrikt. Inom Innovationsdistriktet ska det finnas ett 
“Learning Center” (Sustainability center). Ett av de önskade resultaten för projektet är 
Digital innovation. Bland annat vill de utveckla en digital tvilling. Se mer information i 
Bilaga 2 från intervju av Chungha Cha från Re-imagining Cities Foundation i Sydkorea.  

Queyside är ett stadsutvecklingsprojekt inom Waterfront Toronto som planerades av 
Sidewalk Labs. Sidewalk Labs är ett systerföretag till Google. Det fanns många planer 
på att utveckla området som ett ”smart city development”. Det fanns även stor kritik 
kring hur data skulle komma att användas. Projektet kommer inte genomföras på 
grund av Corona.  

I staden Peachtree Corners, som är en förort till Atlanta i Georgia, har en miljö byggts 
upp för verklig testning av smarta städer: Curiosity Lab. Curiosity Lab består av ett 
25 000 kvm stort innovationscenter och testbana för autonoma bilar i en 500 hektar 
stor teknikpark, där 7500 människor jobbar och 1000 människor bor.  
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INDUS.AI i USA har utvecklat tjänster med hjälp av kameraövervakning och artificiell 
intelligens som leder till att risker minimeras, processer optimeras och säkerhet 
förbättras. I Bilaga 2 redovisas intervju av Walter Terry på Skanska USA Building, som 
har använt tjänster från INDUS.AI.  

Mighty Buildings är ett bygg- och teknikföretag i Oakland, Kalifornien, USA, som bygger 
prisrimliga och hållbara hem med hjälp av 3D-printing, robotteknik och automation. 

I Colombia finns statistikdatabasen Terridata, som presenterar indikatorer som ger 
kunskap om olika delar i landet. SKL International har medverkat i utvecklingen av 
Terridata, med det svenska verktyget Kolada som inspiration. Kunskapen används som 
underlag för mål och åtgärder på lokal och regional nivå, inom forskning och i 
kommunikation till invånare. 
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Fördjupad analys och beskrivning 
I Bilaga 2 redovisas dokumentation från fem intervjuer för att genomföra en fördjupad 
analys och beskrivning av ett urval av initiativen. Nedan beskrivs resultat från 
intervjuerna kortfattat. 

Följande personer intervjuades: 

• Torben Klitgard, VD, BLOXHUB, Danmark.  

• Jaan Saar, Head of Digital Construction, Estonian Ministry of Economic Affairs 
and Communication, Estland 

• Indrek Vimberg, Cluster Manager, Estonian Digital Construction Cluster, 
Estland 

• Sim Kai och Lim Bryan, National AI Office, Singapore 

• Walter Terry, Vice President, Project Planning, Skanska USA Building, San 
Francisco 

• Chungha Cha, Co-Founder & Chair, Re-imagining Cities Foundation, Sydkorea 

 

Urvalet genomfördes i samråd med Smart Built Environments programledning och 
processledare för temaområdet Innovationer och nya tillämpningar. De fem 
intervjuerna valdes ut i syfte att: 

• Få en bredd på frågorna ur hela samhällsbyggnadsprocessen 

• Intervjua initiativ som knyter an till Smart Built Environments mål 

• Få en blandning av privata och offentliga initiativ 

• Skapa en geografisk spridning av exempel 
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Torben Klitgard 
Intervjun av Torben Klitgard gav en ökad insikt i hur BLOXHUB har grundats, 
finansierats, hur verksamheten bedrivs och vilka effekter det ger.  

BLOXHUB är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016 av: 
• Den filantropiska organisationen Realdania 
• Ministry of Industry, Business and Financial Affairs (Näringsdepartementet) 
• Köpenhamns kommun 

Syftet med organisationen är att bidra till att skapa nya lösningar som kan säkerställa 
hållbar stadsutveckling. Grundarna ville skapa ett fysiskt ställe – en byggnad – i mitten 
av Köpenhamn som ska vara en mötesplats för privata och offentliga aktörer, stora och 
små verksamheter, forskning m.fl., gärna i tvärgående sammansättningar. BLOXHUB 
bildades utifrån ambitionen att om man ska lösa stora komplexa problem måste många 
hjälpa till och man behöver olika professioner. BLOXHUB vill bidra till en hållbar 
stadsutveckling. Fokuset är på stadsutveckling, konstruktion, design och arkitektur – 
hela fältet kring byggd miljö i städer. 

BLOXHUB finns i en byggnad som heter BLOX, som bl.a. har Dansk Design Center, 
Dansk Arkitektur Center och BLOXHUB som hyresgäster. Det skapar en koncentration 
av verksamheter inom arkitektur, design och stadsutveckling som blir stark. 
Verksamheter kan sammankopplas, produkter ställas ut m.m. 

BLOXHUB har tre ben: 

• SPACE: Kontorsmiljö för co-working, vilket idag består av 9000 m2, 120 
verksamheter med ca 700 medarbetare. 

• COMMUNITY: Community för verksamheter (i dagsläget ca 350 st). Det som 
förenar dessa verksamheter är deras intresse för hållbar stadsutveckling.  

• PARTNERSHIP: Matchmaking på olika nivåer – från korta förlopp till mer 
långtgående innovationsprogram, där olika verksamheter kopplas samman 

Realdania betalar ett årligt driftstillskott till BLOXHUB som motsvarar ca halva 
omsättningen. BLOXHUB har en projektfinansiering och en kommersiell intäktskälla. 
De har 25 anställda, varav 15 st jobbar med matchmaking. Uthyrning av arbetsplatser 
inom co-workingdelen i BLOXHUB är den kommersiella delen. 

Communityn består av ett ekosystem med många olika aktörer. Det är många olika 
kompetenser som jobbar med urbanisering; teknologiverksamheter, humanistiska 
områden, analyser, byggföretag, arkitekter, ingenjörer etc. Det är ett tvärvetenskapligt 
fält, vilket BLOXHUB ska avspegla. 

Torben brukar beskriva BLOXHUB som Arlanda eller Kastrup – en flygplats, där 
verksamheter som vill flyga ut i världen kan få hjälp och verksamheter som vill landa i 
Danmark eller Norden likaså. Effekter som BLOXHUB:s program skapar är ökad 
affärspotential, innovationskapacitet och nätverkseffekt för medlemmarna. Likaså 
skapas samverkan mellan forskare och forskningsresultat sprids till medlemmarna. 

  

https://www.blox.dk/
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Jaan Saar och Indrek Vimberg 
Intervjun av Jaan Saar och Indrek Vimberg gav en förståelse för hur samverkan sker 
mellan privat och offentlig sektor, hur drivande, agil och nytänkande statliga 
organisationer är i Estland och vilken viktig roll klustret ECDD har för att skapa 
engagemang och höja kompetens inom den privata sektorn. 

The Ministry of Economic Affairs and Communication ansvarar för byggregler och 
lagar avseende den byggda miljön. De hanterar även ett informationssystem som kallas 
The building registry, där alla bygglov hanteras. Detta centraliserade system ger en 
unik möjlighet. Just nu designas systemet om för att göra det mer användarvänligt och 
flera nya tjänster adderas (bl.a. en digital planprocess). Systemet ska kallas The e-
construction platform. Plattformen är en öppen plattform, vilket möjliggör att koppla 
på privata tjänster. De bygger även upp en dynamisk digital tvilling i systemet, med all 
byggd miljö i Estland.  

e-residency möjliggör att man kan hantera sitt företag eller en fastighet på distans med 
identifikationen (även personer från andra länder), vilket är rättsligt bindande. 

Hackathon genomförs varje år vilket är en grogrund för startups att få växa. EDCC ser 
allt fler startups som går med i deras kluster.  Jaan och Indrek har sett en boom av 
startups senaste 2-3 åren. På grund av storleken på Estland tänker många startups på 
den globala marknaden redan från start. Estland blir som en testbädd och språngbräda 
för att testa idéer och koncept. Dessa startups tillför en kulturförändring som är 
positiv. Från statligt håll sker insatser för att underlätta för dessa startups. 

Samarbetet mellan offentlig och privat sektor är definitivt nyckeln till det 
framgångsrika resultatet. Jaan och flera andra personer som jobbar på departementet 
har tidigare arbetat inom privat sektor. Indrek menar att de är väldigt entusiastiska 
och pragmatiska. De för med sig det arbetssättet in i den offentliga världen. Samtidigt 
har de ett stort nätverk inom privat sektor. Det blir enkelt att kommunicera och 
samarbeta på samma våglängd. Varje månad har medlemmar i EDCC och 
departementet möten.  

Estonian Digital Construction Cluster (EDCC) är en ideell organisation med 
medlemmar utifrån trippel helix (privata, offentliga och akademin). Fler och fler 
startups ansluter. EDCC bildades för fyra år sedan. Klustret har ett antal arbetsgrupper. 
Cirka 15-20 möten genomförs i arbetsgrupperna varje månad. EDCC är en plattform 
för delning av kunskap, idéer och lösningar. Innovationerna sker sedan hos 
medlemmarna. Det blir även en kanal till staten. Klustret skapar också 
samverkansmöjligheter för internationalisering och export. En målsättning för EDCC är 
att bidra till att information förflyttas genom hela livscykeln mellan olika aktörer 
(arkitekter, planarkitekter, byggaktörer, fastighetsägare m.fl.). Indrek menar på att de 
största värdena som klustret bidrar till är effektivisering av byggsektorn, minskad 
klimatpåverkan och en förändrad kultur i branschen. 

 

 

 

 

https://estoniandcc.com/
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Sim Kai och Lim Bryan 
Intervjun med Sim Kai och Lim Bryan på National AI Office gav insikt i hur viktigt det 
är att utforma en strategi på ett konkret sätt. Singapore ligger långt fram inom 
digitalisering av den byggda miljön, vilket ger inspiration. 

Smart Nation är Singapore:s ”next-generation nation building effort”. De vill göra 
Singapore till en enastående stad, där de tar alla fördelar från teknologi för att lösa 
problem. AI är nästa steg för att föra in intelligens i deras system. National Artificial 
Intelligence Strategy togs fram och lanserades 2019. Visionen är: “År 2030 är 
Singapore ledande i att utveckla och driftsätta skalbara, effektfulla AI-lösningar i 
nyckelsektorer med högt värde och relevans för medborgare och företag”. The 
National AI Office ansvarar för att implementera strategin.  

Syftet med National AI Strategy är: 

1. Att fokusera uppmärksamheten och resurserna på nationell nivå till specifika 
områden. 

2. Beskriva hur regeringen, företag och forskare kan samarbeta för att bygga upp 
ekosystemet för att möjliggöra strategin (the enabling ecosystem). 

3. Proaktivt adressera frågor och risker när AI alltmer införs 

Singapore driver inte på teknik bara för teknikens skull. De betonar driftsättning och 
utveckling i sin strategi. Forskningen måste länka till driftsättning. Singapore riktar 
insatserna inom nyckelsektorer där AI kan skapa fördelar och stor påverkan, för att 
förbättra människors liv eller skapa ekonomiskt värde.  

Singapore tittade på strategier från andra länder och de fokuserade mycket på 
möjliggörarna, vilket även Singapore gjorde inledningsvis. Men relativt fort insåg de att 
det är svårt att skapa möjliggörare i ett vakuum. Det måste förankras och grundas i 
specifika projekt. Det är viktigt att lära sig medan man gör och därför var projekten 
nödvändiga för att testa möjliggörarna. 

Strategin är indelad i två delar: Nationella AI-projekt och Ekosystem med möjliggörare 
(National AI Projects and Ecosystem enablers). 

De fem nationella projekten är: 

• Intelligent planering av gods 
• Sömlösa och effektiva kommunala tjänster 
• Förutse och hantera kronisk sjukdom 
• Personlig utbildning genom anpassningsbart lärande och bedömning 
• Passkontroller 

Singapore jobbar med fem möjliggörare: 

1. Trippelhelix-partnerskap 
2. AI-talang och utbildning 
3. Dataarkitektur 
4. Progressiva och betrodda miljöer 
5. Internationellt samarbete 
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Walter Terry 
Intervjun av Walter Terry på Skanska USA Building i San Francisco gav förståelse för 
hur tjänster inom digitalisering kan bidra till en ökad säkerhet, minskade risker, 
effektivisering av arbetssätt, reducering av kostnader, större resurseffektivitet och 
minskad klimatpåverkan. 

Walter beskrev olika tjänster som INDUS.AI tillhandahåller. Många moduler har fokus 
på hälsa och säkerhet. En tjänst handlar om att säkerställa att social distans hålls på 
byggarbetsplatsen. Det finns även moduler som har fokus på att säkerställa att 
skyddsutrustning används korrekt och varning sker när människor befinner sig i 
säkerhetszoner. Det finns även moduler som handlar om att spåra produktionen och 
aktiviteter samt förutspå hur lång tid olika moment kommer att ta. Att upptäcka, spela 
in och klassificera transporter som kommer in och ut i området finns det en modul för. 
Det ger underlag för hur transporter kan optimeras, vilket kan påverka 
klimatpåverkan, tid och kostnader.  

Det blev en utmaning för personalen att förstå hur de skulle använda informationen 
som de fick. Processer för detta kommer att tas fram i framtida projekt. 

En fråga ställdes kring hur vanligt det är att använda kameror på byggarbetsplatser, 
oavsett om tjänster från Indus används eller inte. I Sverige är det ju inte lika vanligt att 
använda kameror av integritetsskäl. Walter menade på att det är viktigt att ha 
anonymitet. Han vill inte ha ansiktsigenkänning eller veta vilka personerna är. Men 
han behöver informationen som kameror kan skapa. Kamerateknologi, när den 
används korrekt, är väsentligt för att kunna lösa aspekter kring produktivitet, 
schemaläggning, procedurer på arbetsplatsen och säkerhet. Att använda kameror 
skapar även förutsättningar för en dokumentation av byggnationen.  

Walter beskrev sin syn på optimering av arbetsflöde. Ofta finns mycket information i 
olika stuprör. Hur kan ett kontinuerligt informationsflöde ske i arbetsprocesserna? 
Hur kan ett digitalt arbetsflöde automatiseras? Vilka är flaskhalsarna? Hur kan 
arbetsprocesserna förbättras? Hur kan algoritmer och maskininlärning hjälpa till? 

Walter:s beskrivning av ett digitalt arbetsflöde: 
• Sekventiell, förutsägbar kombination av data, riktlinjer och uppgifter som 

utgör de vardagliga processerna i en verksamhet 
• Genom att definiera arbetsflöden digitalt får det användarna att: 

o Kolla upp avgörande data direkt 
o Hålla koll på processer och uppgifter 
o Effektivisera produktivitet 
o Automatisera uppgifter 
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Chungha Cha 
Intervjun med Chungha Cha på Re-imagining Cities Foundation i Sydkorea gav 
inspiration kring vikten av att koppla ihop hållbar stads- och fastighetsutveckling med 
näringslivsutveckling och finanssektorn – även i konkreta stadsutvecklingsprojekt. 

Chungha Cha har lång erfarenhet från att arbeta inom finans- och fastighetssektorn, 
smarta byggnader och städer. Han menar att offentliga aktörer inte har tillräckligt med 
pengar för att adressera utmaningarna. Därför behövs även privat kapital. Utan privata 
medel kommer förändringar inte ske tillräckligt snabbt.  

Chungha Cha är Smart City Advisor i stadsutvecklingsprojektet Lakeview Village i 
Mississauga, Kanada. Lakeview Village ska bli ett blandat område med 8000 
lägenheter, service och ett Innovationsdistrikt. Inom Innovationsdistriktet ska det 
finnas ett “Learning Center” (Sustainability center). Den större delen av marken har 
köpts av privata utvecklare.  

Re-imaging Cities Foundation har sett över hur målsättning för staden, invånarna och 
byggaktörerna kan sammanstråla. Önskade resultat har fastställts avseende 
sysselsättning, digital innovation, klimatpositivt område, smart mobilitet och hälsa och 
välbefinnande. En ”Quadruple Helix Model for Governance” ska användas, som 
kommer från Japan. När man pratar om smarta städer pratar många om teknologi. Men 
Chungha Cha menar att det är viktigt att först prata om önskade resultat. Sen kan man 
diskutera upplägg och teknik som möjliggör att resultaten nås. Därefter kan det 
fastställas hur ekosystemet med aktörer inom Quadruple Helix Model kan byggas upp, 
vilka fokusområden som behövs inom specifika sektorer och möjliga partner.  

Innovationsdistriktet kommer driva ekonomisk tillväxt. Att bara ha ett kontorsområde 
där vem som helst får etablera sig är inte deras upplägg. De vill attrahera företag som 
kopplar till målen för området och har teknikerna som möjliggör att målen nås. Det vill 
säga de vill även att dessa företag etablerar sin verksamhet i området.  

Ett av de önskade resultaten är Digital innovation. Bland annat vill de utveckla en 
digital tvilling. Många av de potentiella partner som projektet för diskussioner med är 
intresserade av digitala tvillingar. De vill ha kontor inom området och kan även 
medverka i och finansiera framtagandet av den digitala tvillingen. De hoppas att ha den 
första testversionen klar tidigt nästa år.  

Chungha Cha säger att alla pratar om öppen data, men i verkligheten vill inte alla dela 
all data. I ett hybridmoln kan viss offentlig och privat data delas öppet.  

Det finns över 100 byggnader inom området. Re-imagining Cities Foundation tar fram 
en modell med simulering av energi på områdesnivå. De tar även fram en 
informationspanel (dash board) för området, som ska användas för uppmätta resultat 
kring energianvändning, energiförsörjning, hälsa och välbefinnande (halter 
luftföroreningar, buller m.m.). I informationspanelen för energioptimering finns även 
beräkningar av besparingar i form av pengar. Energioptimeringen hjälper 
fastighetsägare att öka sina vinster. Genom att göra det minskas även klimatpåverkan. 
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Diskussion och slutsatser 
Nedan sammanfattas några slutsatser baserat på den övergripande 
omvärldsspaningen och intervjuerna. Diskussion och slutsatser har fokus på vilken 
nytta Smart Built Environment och medverkande aktörer skulle kunna få av 
genomförd omvärldsspaning och en fortsatt satsning.  

Hur Sverige ligger till jämfört med andra länder 
I diskussion och slutsatser finns främst övergripande slutsatser kring insikter och 
lärdomar och tankar kring framtida behov. Att göra en jämförelse mellan Sverige och 
andra länder har inte ingått inom ramen för detta uppdrag. 

Detta kan dock konstateras: 

• Det bubblar runt om i världen kring att utveckla digitala tvillingar för 
byggnader, stadsdelar och städer. Vad som avses, hur dessa uppdateras m.m. 
finns det stor variation på. 

• AI är ett buzzword som både privata och offentliga aktörer säger att de jobbar 
med, men det är i sin linda. Singapore, som ligger långt framme, lanserade sin 
strategi förra året och har precis startat implementeringen. 

• Mognadsgraden för digitalisering inom samhällsbyggnad är inte bara låg i 
Sverige, utan även i andra länder. Det finns dock många länder som ligger 
markant före Sverige både avseende arbetsprocesser och tekniska lösningar. 

Samarbeten (multiple helix) mellan och inom städer 
Det finns många forum och projekt där städer med samarbetspartner från privat 
sektor och akademin utbyter kunskap. Vissa är på övergripande nivå och andra är 
konkreta, där städer och fastigheter används som testbäddar.  

Det finns oerhört mycket resultat från dessa initiativ som skulle kunna spridas till 
andra kommuner, privata aktörer och akademin. Till exempel skulle kontakt kunna tas 
med initiativ inom Horizon 2020 och ställa frågan om analys och syntes kommer att 
genomföras och kan spridas från ”The Smart Cities and Communities lighthouse 
projects”, där totalt 17 “lighthouse projects” har finansierats, med 46 “lighthouse 
cities” och 70 “fellow cities”. En första start kan vara att bjuda in Stockholm stad, Umeå 
kommun och Göteborg stad till seminarier för kunskapsdelning från de projekt som de 
medverkade i. 

Många kluster, projekt och initiativ genomförs enligt modeller för multiple helix, d.v.s. i 
samverkan mellan offentlig och privat sektor, akademin, civilsamhället och 
medborgare.  
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Plattformar för offentliga och privata tjänster 
Allt mer tjänster har öppen källkod och är gratis. Den övergripande 
omvärldsspaningen visade såväl privata som offentliga initiativ på det. Det finns även 
en trend att skapa plattformar som kopplar samman offentliga och privata moln och 
tjänster, som t.ex. i Estland och Lakeview Village i Kanada. 

Vikten av att koppla på den finansiella delen 
Intervjun av Chungha Cha gav insikter om vikten att koppla ihop hållbarhetsmål för 
utvecklingen av ett område med framtida verksamheter. Det kan även vara ett sätt att 
skapa finansiering för insatser kring digitalisering och hållbarhet vid planering, 
genomförande och drift. Det behövs både offentliga och privata medel för att lyckas 
åstadkomma ett hållbart samhällsbyggande och för investeringar i digitalisering. Att 
använda konkreta informationstavlor som visar potentialen i minskning av 
energianvändning och minskade kostnader ger privata aktörer ekonomiska incitament 
som kan driva på en hållbar utveckling.  

Detta är även något som Jaan Saar på The Ministry of Economic Affairs and 
Communication i Estland lyfter. Staten investerar i en öppen plattform för tjänster 
inom digitalisering av byggd miljö, som privata aktörer sen kan vidareutveckla tjänster 
för, som de även kan ta betalt för.  

När Walter Terry intervjuades ökade förståelsen för vilken potential som finns för 
effektivisering av resursanvändning, transporter och arbetssätt på byggarbetsplatser 
och vilken roll digitalisering generellt och AI specifikt kan spela. Det kan ge stora 
vinster ekonomiskt, resurs- och klimatmässigt. Det kan även öka säkerhet, förbättra 
hälsa och välbefinnande, minimera risker och förbättra villkor för försäkringar.  

Ambitiösa mål och handlingar behövs från städerna 
Amsterdam stad ger inspiration kring att det behövs en hög ambitionsnivå avseende 
hållbar utveckling och digitalisering, nya arbetssätt samt strategier och resurser för 
implementering av målen för att lyckas. En av deras tre värdekedjor är byggd miljö, 
vilket kan vara värt att ha ett extra öga på framöver. Likaså resultat från Amsterdam 
Smart City. Singapore, Bristol och Barcelona är också exempel på städer i framkant. 

Konkretisera strategier och arbetssätt 
Singapore stad analyserade andra länders strategier och drog egna lärdomar när de 
startade med att bara fokusera på möjliggörarna. De konstaterade att det är svårt att 
skapa möjliggörare i ett vakuum. Det måste förankras och grundas i specifika projekt. 
Det är viktigt att lära sig medan man gör och därför var projekten nödvändiga för att 
testa möjliggörarna. 

Samma reflektion erhålls efter intervjun med Torben Klitgard på BLOXHUB. Deras 
verksamhet har väldigt konkreta arbetssätt. I programmet ”Urban partnership” får 
medlemmar identifiera utmaningar som lösningar sedan ska skapas för i en innovativ 
och iterativ process med hjälp av andra aktörer. Även de andra programmen är 
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konkreta, där byggbolag i Danmark matchas ihop med tech-företag i Europa t.ex. Man 
ska inte nätverka bara för att nätverka. Det måste finnas ett syfte. 

I ECDD i Estland finns flertalet arbetsgrupper där de arbetar konkret med standarder, 
BIM, nya arbetssätt, kulturförändringar och kommunikation. Samma sak sker i t.ex. 
arbetsgrupper hos CDBB i Storbritannien och Smart Cities Council i Australien och Nya 
Zealand. 
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Rekommendationer 
Nedan ges rekommendationer inför en fortsatt satsning på branschgemensam 
omvärldsbevakning och internationella samarbeten för Smart Built Environment. 

Digital, öppen och gemensam omvärldsspaning 
Inom denna omvärldsspaning har ca 550 personer kontaktats. Många människor har 
bidragit med tid, tips, kunskap och lärdomar. Likaså är det många som har svarat att de 
tyvärr inte har några exempel att bidra med och inte heller några resurser för att lägga 
tid på omvärldsbevakning inom deras organisation. Däremot är de väldigt intresserade 
av resultatet, som de vill förmedla inom verksamheten.  

En fortsatt satsning rekommenderas för att utveckla en digital, öppen och 
branschgemensam omvärldsspaning kring hållbar samhällsutveckling. Det kan bli en 
stark drivkraft för ett hållbart samhällsbyggande, där digitalisering kan vara ett 
avgörande medel. Detta är något som staten inte behöver finansiera själv. Det skulle 
finnas ett stort intresse hos privata aktörer att bidra och stora vinster med att upprätta 
en gemensam plattform, med privata och offentliga aktörer, civilsamhälle och 
medborgare. En sådan samverkan sker dock inte av sig självt, utan bör initieras av 
staten (förslagsvis Smart Built Environment i samverkan med andra strategiska 
innovationsprogram). Se denna omvärldsspaning som ett litet frö som skulle kunna 
växa till något helt annat än en av många rapporter på en hemsida. 

Gå inte över ån efter vatten 
När omvärldsspaning genomförs kan det vara lätt hänt att tro att de mest innovativa 
och häftiga exemplen är långt från Sverige. Det finns mycket som vi kan inspireras av 
från länder i andra världsdelar, men enormt mycket kunskap och lärdomar finns att 
inhämta från våra grannländer i Norden och Baltikum samt från övriga Europa.  

Många av de tips som har erhållits i den övergripande omvärldsspaningen var att 
initiativ från Norden, Estland, Europa och Singapore ligger i framkant. Huruvida det är 
en sanning eller om det beror på att många av kontakterna främst känner till initiativ 
från dessa områden är en fråga som är obesvarad. Kontakter togs dock även med 
ambassader, organisationer, företag och städer internationellt utanför Europa. 

Intervjuerna från Estland och Danmark gav mycket inspiration kring konkreta 
arbetssätt och samverkansmodeller. Offentliga och privata aktörer i Sverige har 
mycket att hämta från initiativ från dessa länder. Framför allt det drivande, agila och 
samarbetsvilliga arbetssätt som statliga organisationer i Estland har. Likaså vilken 
handlingskraft och brygga mellan offentliga och privata sektorer och akademin som 
kan skapas via initiativ som BLOXHUB i Danmark och ECDD i Estland. 
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Långsiktigt och nytänkande arbetssätt från staten 
Hur The Ministry of Economic Affairs and Communication och andra statliga 
department och organisationer i Estland driver på digitaliseringsarbetet på ett 
nytänkande sätt och med en utsträckt hand till den privata sektorn ger insikter om hur 
viktigt det är att staten är drivande. Saknas nytänkande och långsiktiga processer från 
statligt håll, på ett konkret sätt för byggbranschen, kommer det bli svårt för andra 
aktörer att lyckas. Om däremot staten är drivande kommer privata aktörer och 
kommuner att växla upp sina ambitionsnivåer och resurser.  

Troligtvis behövs något ännu mer långsiktig än Smart Built Environment och andra 
strategiska innovationsprogram som hemvist för förvaltning. Något som blir ännu mer 
konkret och långsiktigt för t.ex. kommuner, byggaktörer och fastighetsbolag. En 
plattform som de har nytta av i sin vardagliga verksamhet och som skapar samverkan 
mellan dessa aktörer och konsulter, arkitekter, startups och akademin. Alternativt kan 
en sådan plattform också vara agil och förändras med omvärldens utveckling. Det 
möjliggör för ett strategiskt innovationsprogram (Smart Built Environment) att starta 
upp plattformen. Regelbundet sker sedan utvärdering och utveckling och andra 
satsningar kan kopplas på. 

Förvalta resultaten och driv på utvecklingen 
Det är viktigt att redan nu fundera på förvaltning av allt resultat från Smart Built 
Environment och en fortsatt motor från statligt håll. Smart Built Environment är en 
långsiktig satsning från staten på upp till 12 år. Många initiativ handlar om att skapa 
arenor, nya kontakter och samarbeten samt genomföra projekt som ska generera 
resultat och effekter. En långsiktig plattform för förvaltning och fortsatt utveckling för 
att driva på en hållbar samhällsutveckling bör skapas, vilket även kan vara en hemvist 
för en kontinuerlig nationell och internationell omvärldsspaning.  

Om aktörer som ska engagera sig visste att det finns en långsiktig plattform som finns 
kvar efter statliga satsningar och nya val, där deras och andras resultat kan förvaltas, 
spridas och ny kunskap och innovation kan skapas skulle engagemanget bli ännu 
större. Detta är dock en fråga som även berör andra strategiska innovationsprogram 
och andra satsningar inom hållbart samhällsbyggande i Sverige. 

Ta vara på allt resultat som redan finns 
Det finns oerhört mycket resultat och lärdomar om processer och effekter att ta vara 
på för att slippa uppfinna hjulet på nytt och minska startsträckan för den svenska 
byggbranschen. Denna omvärldsspaning är en droppe i havet av allt resultat som finns. 
Se bara allt konkret resultat från den finska satsningen KIRA-digi. Likaså deras insikt 
om att det behövs en förvaltning och fortsatt drivkraft för samverkan och 
kunskapsdelning, som ska ske via KIRIHub.  
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Håll koll på resultat som kommer 
Omvärldsspaningen identifierade intressanta resultat som kommer inom närtid. Bland 
annat kan nämnas den förstudie och det fortsatta arbete som kommer att ske inom 
Danmarks satsning ConTech. Likaså resultat via implementeringen av den danska 
strategin för digitalt byggande, bl.a. att förmedla ”digitalt best practice”, ta fram bättre 
vägledning till byggaktörer om digitala verktyg och utveckla samarbetsmodeller. Om 
en satsning skulle ske på en kontinuerlig omvärldsbevakning kan dessa och liknande 
kommande resultat kartläggas och information inhämtas. 

Finansiering av hubbar, kluster och andra NGO 
En insikt från intervjuerna är att det är viktigt att hubbar, kluster etc. stöttas med 
medel från staten eller andra externa finansiärer, vilket t.ex. Realdania gör för 
BLOXHUB i Danmark (50% av årlig omsättning). Det är svårt för ideella organisationer 
att driva verksamheten, utveckla tjänster och produkter samtidigt som de ska skapa all 
finansiering för såväl utveckling som drift. En sådan lärdom kan vi även dra från 
svenska ideella föreningar. 

Digitalisering bör inte vara ett eget stuprör 
Projektet ”Future Cities in the Making: overcoming barriers to information modelling 
in socially responsible cities” från CDBB i Storbritannien har identifierat och beskrivit 
barriärer för Information Modelling (BIM och CIM) i Storbritannien och hur de kan 
övervinnas. Studien ger forskarna stöd i slutsatsen att dialog kring planering, smart 
cities och byggnation ofta sker i stuprör, separerade från varandra. Dessa områden har 
potentiella överlappningar. Att föra samman dem kan bidra till effektivisering och 
förbättrade beslutsprocesser. Det skulle vara intressant att utforska det vidare. 

Dessa och andra barriärer verkar Bristol i Storbritannien försöka överbrygga genom 
att ha ett team med interna innovationsrådgivare med expertis inom bl.a. smart teknik, 
data, sociala faktorer och användarvänlig design, design thinking, future thinking, 
social innovation och medborgarengagemang. Teamet samarbetar inom kommunen 
och externt i staden för att stödja innovation, tackla utmaningar och implementera 
lösningar för smarta städer. Sådana team skulle behövas hos svenska kommuner. Det 
skulle också medföra att digitalisering inte enbart sker av IT-experter, utan i 
samverkan med de som behöver digitalisering av tjänster och produkter. 

Nationell samordning kring digitala tvillingar 
Smart Built Environment skulle kunna fungera som en nationell samordnare och 
kunskapsspridare avseende utveckling av digitala tvillingar, på liknande sätt som sker i 
Storbritannien. En sådan samordning kan starta med ett strategiskt projekt. Vilken 
öppen data som kan tillhandahållas och vilka visualiseringar som kan genomföras bör 
diskuteras, varför SCB rekommenderas att bli inbjuden till ett sådant samarbete. 
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Samarbeten med internationella organisationer 
Många organisationer som fungerar som drivkraft och samverkansplattform för 
hållbart samhällsbyggande och en ökad digitalisering samverkar internationellt. Vissa 
mer regionalt och andra globalt. Här finns en stor potential för Smart Built 
Environment att identifiera ett antal nyckelorganisationer att ha framtida samarbeten 
med som en del av internationaliseringsstrategin och dess implementering. Genom att 
starta ett sådant utbyte kommer därefter ännu fler intressanta organisationer och 
möjliga samarbeten identifieras.  

Till exempel kan samverkan och kunskapsdelning ske med följande: 

• Projekt som finansieras av EU (Horizon 2020 t.ex.) 
• Parter i Norge Digitalt 
• KIRAHub och The Finnish Artificial Intelligence Accelerator i Finland 
• BLOXHUB, statliga departement och verk som ansvarar för strategin för 

digitalt byggande och ansvariga aktörer för ConTech i Danmark 
• The Ministry of Economic Affairs and Communications och Estonian digital 

construction cluster (EDCC) i Estland 
• Association for Construction Industry Digitalisation i Lettland 
• The Ministry of Environment i Litauen 
• Centre for Digital Built Britain (CDBB) och The Construction Innovation Hub i 

Storbritannien 
• BIM-organisationer i olika länder 
• Innovationsnätverket Morgenstadt: City Insights i Tyskland 
• The Metabolic Cities Program i Nederländerna 
• Europeiska städer i framkant, som Amsterdam, Bristol och Barcelona 
• The Smart Nation Digital Office inklusive The National AI Office i Singapore 
• Smart Cities Council från olika världsdelar 

Ovanstående är enbart en första start på en lista över möjliga samarbeten. Identifiering 
av möjliga samarbeten nationellt och internationellt kan genomföras i en fortsatt 
satsning på kontinuerlig och gemensam omvärldsspaning. Förslagsvis startar ett 
internationellt samarbete med att kontakta aktörerna i Norden och Baltikum. Vid 
sådan kontakt kan även fler aktörer från länderna ovan och från Island tillkomma. För 
att få inspiration kring hur staten och privata aktörer samarbetar och hur staten är 
drivande och nytänkande rekommenderas ett möte med Jaan Saar och Indrek Vimberg 
i Estland. Center for Digital Built Britain (CDBB), Smart Cities Council Australia New 
Zealand och Smart Nation i Singapore står också högt upp på samarbetslistan. 

I ett internationellt samarbete kan möjligheten även diskuteras att skapa någon form 
av ”arena för arenor”, d.v.s. en knutpunkt för arenor som finns i olika delar av världen. 

Vidare rekommenderas att delar från denna omvärldsspaning översätts och 
kompletteras med svenska exempel. Den kan därefter skickas till organisationer som 
Smart Built Environment önskar samarbeta med, för att ge exempel på vilken nytta en 
internationell samverkan avseende omvärldsspaning kan ge.
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Bilaga 1  
Övergripande omvärldsspaning 
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Innehållsförteckning 

GLOBALA SATSNINGAR OCH PROJEKT 3 
NORGE 11 
FINLAND 14 
DANMARK 30 
ESTLAND 34 
LETTLAND 37 
LITAUEN 38 
STORBRITANNIEN 39 
IRLAND 44 
TYSKLAND 45 
NEDERLÄNDERNA 46 
SPANIEN 49 
DUBAI 51 
SAUDIARABIEN 52 
INDIEN 52 
HONG KONG 52 
KINA 52 
SINGAPORE 52 
SYDKOREA 55 
JAPAN 56 
AUSTRALIEN OCH NYA ZEALAND 56 
KANADA 57 
USA 58 
COLOMBIA 59 
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Globala satsningar och projekt 
WDBE 2020 
World Summit on Digital Built Environment, WDBE 2020 genomfördes i digitalt format 
den 29-30 september 2020 med Helsingfors och Tallinn som virtuella värdstäder. 
Organisatörer var KIRAHub (Finland), ril (Finland), Ministry of Economic Affairs and 
Communication (Estland) och Digital Construction Cluster (Estland). 

 

Figur 1 WDBE 2020 använde Helsingfors och Tallin som virtuella värdstäder.  
Källa: https://kirahub.org/en/wdbe2020/ 

Futurebuilt 
Futurebuild är en konferens som brukar samla över 20 000 innovatörer, influenser och 
näringslivet för att dela med sig av de senaste tankarna, idéerna, processerna, 
lösningarna, produkter och material för byggd miljö. Digital Impact Spotlight area ger 
fokus på digitalisering i byggd miljö. 

Carbon Smart Building 
Carbon Smart Building är ett samarbete mellan företag, ideella föreningar och 
offentliga aktörer. De har tagit fram Carbon Smart Building Declaration, arrangerar 
konferenser m.m. 

EC3 
The Embodied Carbon in Construction Calculator tool (EC3) är ett verktyg för att 
bedöma och minska den inbäddade koldioxiden i byggnader. Verktyget använder 
information från mängdberäkningar och/eller BIM-modeller och en databas med 
Environmental Product Declarations (EPD) som är tredjepartsverifierade. EC3 är gratis 
att använda och kan användas vid design och upphandling. Verktyget har utvecklats av 
ett 50-tal industripartner. En icke vinstdrivande organisation, Building Tranparency, 
har skapats för att sköta drift och fortsatt utveckling. Se film, 2:05 min. 

https://kirahub.org/en/wdbe2020/
https://kirahub.org/en/wdbe2020/
https://www.futurebuild.co.uk/
https://www.futurebuild.co.uk/digital_impact/
https://carbonsmartbuilding.org/
https://carbonsmartbuilding.org/
https://www.buildingtransparency.org/en/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=XZNMLLrLuVc&feature=emb_logo
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SyncroniCity 
SynchroniCity öppnar en global marknad, där städer och företag utvecklar IoT- och AI-
tjänster. SynchroniCity arrangeras av Open & Agile Smart Cities (OASC), en ideell 
organisation som har ett globalt nätverk med städer och samhällen som vill förbättra 
livskvaliteten för sina medborgare genom innovation och teknik. OASC:s mission är att 
ena städer runt om i världen kring gemensamma, öppna standarder som möjliggör för 
en global marknad för urbana, datadrivna tjänster, baserat på stadens och 
medborgarnas behov.  

Smart Geometry 
Smartgeometry (sg) grundades 2001 som ett partnerskap mellan praktik och 
forskning, med medlemmar från ledande institutioner inom arkitektur, ingenjör och 
utbildning. sg drivs av volontärer. Workshops och internationella konferenser 
arrangeras av sg. Direktörerna (2020) kommer från Melbourne, London, Toronto och 
Vancouver. 

Climate Positive Design Challenge 
Climate Positive Design Challenge lanserades oktober 2019 av en 
landskapsarkitektbyrå. Genom att använda verktyget Pathfinder designas projekt för 
att ta bort mer koldioxid från atmosfären än vad de avger. Totalt 1263 projekt har 
bidragit (600 företag i 103 länder). 558 286 träd har planterats. 

Smart Cities Hub 
Smart Cities Hub grundades 2016 för att tillhandahålla det allra senaste inom smarta 
städer till experter och beslutsfattare. De senaste nyheterna, trenderna och 
strategierna avseende många aspekter inom smarta städer beskrivs, som styrning av 
städer, trafik, säkerhet, energi, vatten, medborgarservice, IKT, bostäder och byggnader.  

Securing Smart Cities 
Securing Smart Cities är ett ideellt globalt initiativ som syftar till att lösa existerande 
och framtida problem med cybersäkerhet i smarta städer genom samarbeten mellan 
företag, regeringar, media, andra ideella initiativ och individer runt om i världen.  

CRAVEzero 
CRAVEzero fokuserar på prövade och nya tillvägagångssätt för att minska kostnader 
för näranollenergihus i alla skeden i livscykeln. Huvudmålet är att identifiera och 
eliminera extra kostnader för näranollenergihus kopplat till processer, tekniker och 
drift samt att främja innovativa affärsmodeller med hänsyn till kostnadseffektivitet för 
alla aktörer i en byggnads livscykel. Projektet genomförs av ett antal forskargrupper 
och byggföretag i Europa (Tyskland, Frankrike, Italien, Österrike och Sverige).  

Recycling Business Models (RBM) 
Syftet med projektet Recycling Business Models (RBM) är att undersöka och analysera 
möjligheterna för att omvandla traditionella science- och teknikparker till hållbara 
cirkulära system, där ett företags avfall kan utgöra ett annat företags råvara och 
energikälla. Recycling Business Models (RBM) är ett projekt inom INNOSUP - Peer 
learning of innovation agencies, under EU:s Horisont 2020. Det är finansierat med  
€50 000 under perioden oktober 2019 till december 2020. Projektledare är spanska 

https://synchronicity-iot.eu/
https://oascities.org/
https://www.smartgeometry.org/
https://climatepositivedesign.com/
https://smartcityhub.com/
https://securingsmartcities.org/
https://cravezero.eu/
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/recycling-business-models-rbm
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Parque Tecnologico de Andalucia och projektpartners är Johanneberg Science Park, 
Göteborg och Parque do Alentejo de Ciência e Tecnologia i Portugal. 

SCORE 
I SCORE - Smart Cities and Open data RE-use - samarbetar nio städer runt om i Europa 
med Amsterdam i spetsen. Det handlar om att öppna data, att sänka trösklarna för 
samarbeten mellan företag i olika länder och driva utvecklingen av nya innovativa 
lösningar och gemensamma standarder för EU-länder. Detta kommer leda till att 
digitaliseringstakten ökar i Sverige. Alla länder som deltar i SCORE kommer att 
utveckla en testbädd som också är öppen för andra aktörer att delta i.  

Johanneberg Science Park leder arbetet kring implementering av resultat och lösningar 
i de olika ländernas testbäddar. Det gör att ett internationellt ekosystem av 
kunskapsutbyte utvecklas, vilket bidrar till att utveckla hur öppna data kan användas 
och skapa arbetstillfällen både i Sverige och internationellt. Att dela data i SCORE-
projektet förväntas leda till kraftigt reducerat biltrafikflöde och reducerade 
koldioxidutsläpp. 

Parter: Amsterdam City (projektledare), Bradford, Hamburg, Bergen, Göteborg, 
Aberdeen, Aarhus, Ghent, Dordrecht, University of Aarhus, University of Bradford, 
Amsterdam Data Science. Läs mer.  

SmartUp Accelerator 
Förhoppningen med SmartUp Accelerator är att fler småföretag inom miljöteknik, 
verksamheter eller tjänster som på andra sätt bidrar till minskad miljöpåverkan, 
utvecklas och etableras. Det långsiktiga målet med projektet är att bidra till att 
Östersjöområdet går i bräschen inom hållbart företagande, entreprenörskap och 
innovationsutveckling. Läs mer. 

Cobuilder och ProductXchange 
Cobuilder är en digital plattform som hjälper aktörer i byggsektorn att få ut den fulla 
potentialen i produktdata. Cobuilder är en privat internationell verksamhet med fler 
än 120 anställda i Oslo, England, Frankrike och Bulgarien. Strategiska 
samarbetspartner är ISO, buildingSMART, CEN och CENELEC. 

ProductXchange är Cobuilders produkt för utförande aktörer, som möjliggör 
automatisk insamling av produktinformation direkt från värdekedjan. År 2020 blir 
ProductXchange gradvis ersatt med en uppdaterad version som heter Cobuilder 
Collaborative. 

JPI Urban Europe 
JPI Urban Europe är en forsknings- och innovationshubb om stadsrelaterade frågor. 
Österrike, Belgien, Cypern, Finland, Frankrike, Tyskland, Italien, Lettland, 
Nederländerna, Norge, Slovenien, Sverige och Storbritannien är medlemmar. Estland, 
Polen, Portugal, Rumänien, Spanien och Turkiet är observatörer tillsammans med EU-
kommissionen. Se film, 1:15 min. 

Inom JPI Urban Europe genomförs projekt med fokus på digitalisering t.ex.: C3PLACES, 
Insight & enLIGHT, Looper och MIMIC. 

https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/score
https://northsearegion.eu/score/
https://www.johannebergsciencepark.com/projekt/smartup-accelerator
https://www.smartupaccelerator.eu/
https://cobuilder.com/en/cobuilder-collaborate/
https://cobuilder.com/en/cobuilder-collaborate/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=6&v=xzUfB7RWqKs&feature=emb_logo
https://c3places.eu/
https://insightandenlight.preference.nu/
https://looperproject.eu/
https://www.mimic-project.eu/en
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URBACT 
URBACT är ett EU-program som har pågått under 15 års tid. Det syftar till att främja 
hållbar stadsutveckling i europeiska städer (se film, 3:18 min). Det finns många olika 
nätverk inom URBACT, bland annat om digitalisering (Digi Place, IoTXchange, Active 
Citizens, Tropa Verde m.fl.).  

The 100 Intelligent Cities Challenge 
The 100 Intelligent Cities Challenge (ICC) är ett erbjudande som EU-kommissionen har 
skapat, där städer i EU kan nätverka med städer som använder avancerad Teknik för 
att hantera pandemikrisen och bygga upp deras ekonomier samtidigt som det styr dem 
mot en hållbar utveckling. Städerna får rådgivning, utbildning, medverka i events m.m. 
Tio städer har valts ut att vara mentorstäder; Aarhus (Danmark), Amsterdam 
(Nederländerna), Antwerp (Belgien), Barcelona (Spanien), Espoo (Finland), Hamburg 
(Tyskland), Nice (Frankrike), Porto (Portugal), Rijeka (Kroatien) och Singapore. 

AI4Cities 
AI4Cities är ett treårigt projekt, finansierat av EU, som för samman europeiska städer 
som letar efter lösningar kring artificiell intelligens (AI) för att minska 
växthusgasutsläpp och nå sina klimatmål. 

Helsingfors (Finland), Amsterdam (Nederländerna), Köpenhamn (Danmark), Paris 
Region (Frankrike), Stavanger (Norge) och Tallinn (Estland) är de sex städerna och 
regionerna som är involverade i projektet. Organisationen ICLEI medverkar också (ett 
globalt nätverk av kommuner som verkar för hållbar utveckling). 

Städerna kommer att använda ett verktyg för upphandling (Pre-Commercial 
Procurement Tool) och fastställa krav för lösningar avseende mobilitet och energi. Sen 
kommer de utmana startups, små och medelstora företag, större företag och andra 
relevanta aktörer att designa innovativa lösningar genom att använda AI och relaterad 
teknik, som applikationer för big data, 5G, edge computing och IoT.  

EU BIM Task Group 
EU BIM Task Group är en satsning för att sprida goda exempel avseende Building 
Information Modelling (BIM). Fokus för gruppen har varit att ta fram en handbok med 
gemensamma principer för upphandlare och beslutsfattare. I dagsläget finns en person 
från Sverige med i gruppen – Ingemar Lewén, som representerar Trafikverket. 
Ingemar har intervjuats och bidragit med värdefull information i detta projekt.  

EU Smart Cities Information System 
EU Smart Cities Information System (SCIS) är en kunskapsplattform för att utbyta data, 
erfarenhet och kunskap samt för att samarbeta för att utveckla smarta städer, 
tillhandahålla en hög livskvalitet för medborgarna i en ren, energieffektiv och 
klimatvänlig stadsmiljö. SCIS för samman byggaktörer, städer, forskningsinstitut, 
företag, exporter och medborgare från hela Europa. 

SCIS fokuserar på människor och deras berättelser. Genom storytelling skapas porträtt 
av de mänskliga elementen för att förändra städer. SCIS får stöd från Europeiska 
Kommissionen och har fokus på energi, mobilitet & transport och IKT. Se video, 
broschyr och beskrivning av projekt. 

https://www.youtube.com/watch?v=HTZoiXNb6oc&feature=emb_logo
https://urbact.eu/all-networks
https://urbact.eu/digital-transition
https://urbact.eu/digiplace
https://urbact.eu/iotxchange
https://urbact.eu/activecitizens
https://urbact.eu/activecitizens
https://urbact.eu/tropa-verde
https://www.intelligentcitieschallenge.eu/
https://ai4cities.eu/
http://www.eubim.eu/
http://www.eubim.eu/downloads/EU_BIM_Task_Group_Handbook_FINAL.PDF
https://smartcities-infosystem.eu/
https://www.youtube.com/watch?v=1TV_e67n8C4&feature=emb_logo
https://smartcities-infosystem.eu/sites/www.smartcities-infosystem.eu/files/scis_library/2019_scis_broschure.pdf
https://smartcities-infosystem.eu/sites-projects/projects
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Smart Cities and Communities Lighthouse projects 
The Smart Cities and Communities lighthouse projects finansieras av Europeiska 
Kommissionen via forsknings- och innovationsprogrammet Horizon 2020. Syftet är att 
föra samman städer, näringsliv och medborgare för att demonstrera lösningar och 
affärsmodeller som kan skalas upp och replikeras och som leder till mätbara fördelar 
avseende energi- och resurseffektivitet, nya marknader och nya jobb. Totalt har 17 
“lighthouse projects” finansierats, med 46 “lighthouse cities” och 70 “fellow cities”. 

I tabell 1 nedan framgår det vilka städer som medverkar / har medverkat och länkar 
till projektens hemsidor. 

 

Figur 2 Det finns mycket resultat om digitalisering av byggd miljö i de 17 ”lighthouse projects” 
Källa: https://smartcities-infosystem.eu/scc-lighthouse-projects 

 

 

  

https://smartcities-infosystem.eu/scc-lighthouse-projects
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Tabell 1 Smart Cities and Communities Lighthouse project 

Projekt / Hemsida (länk) Lighthouse Cities Fellow Cities 
+CITYXCHANGE Trondheim (Norge) 

Limerick (Irland) 
Alba Iulia (Rumänien) 
Pisek (Tjeckien) 
Võru (Estland) 
Smolyan (Bulgarien) 
Sestao (Spanien) 

ATELIER Amsterdam (Nederländerna) 
Bilbau (Spanien) 

Bratislava (Slovakien) 
Budapest (Ungern) 
Köpenhamn (Danmark) 
Krakow (Polen) 
Matosinhos (Portugal) 
Riga (Lettland) 

GrowSmarter Stockholm (Sverige) 
Cologne / Köln (Tyskland) 
Barcelona (Spanien) 

Graz (Österrike) 
Porto (Portugal) 
Suceava (Rumänien) 
Cork (Irland) 
Valletta (Malta) 

IRIS Utrecht (Nederländerna) 
Nice (Frankrike) 
Göteborg (Sverige) 

Vaasa (Finland) 
Alexandroupolis (Grekland) 
Santa Cruz de Tenerife (Spanien) 
Focsani (Rumänien) 

Making City Oulu (Finland) 
Groningen (Nederländerna) 

Lublin (Polen) 
Trencin (Slovakien) 
Vidin (Bulgarien) 
Kadikoy (Turkiet) 
Bassano del Grappa (Itlien) 
León (Spanien) 

MAtchUP Valencia (Spanien) 
Dresden (Tyskland) 
Antalya (Turkiet) 

Herzliya (Israel) 
Kerava (Finland) 
Ostend (Belgien) 
Skopje (Nordmakedonien) 

mySMARTLife Nantes (Frankrike) 
Hamburg (Tyskland) 
Helsingfors (Finland) 

Bydgoszcz (Polen) 
Rijeka (Kroatien) 
Palencia (Spanien) 

POCITYF Alkmaar (Nederländerna) 
Évora (Portugal) 

Bari (Italien) 
Celje (Slovenien) 
Granada (Spanien) 
Hvidovre (Danmark) 
Ioannina (Grekland) 
Ujpest (Ungern) 

REMOURBAN Valladoid (Spanien) 
Nottingham (Storbritannien) 
Tepebasi (Turkiet) 

Seraing (Belgien) 
Miskolc (Ungern) 

REPLICATE Bristol (Storbritannien) 
Florence (Italien) 
San Sebastán (Spanien) 

Essen (Tyskland) 
Laussanne (Schweiz) 
Nilüfer (Turkiet) 

  

https://cityxchange.eu/
https://smartcity-atelier.eu/
https://grow-smarter.eu/home/
https://irissmartcities.eu/
http://makingcity.eu/
https://www.matchup-project.eu/
https://www.mysmartlife.eu/
https://pocityf.eu/
http://www.remourban.eu/
https://replicate-project.eu/
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Forts. Tabell 1: Smart Cities and Communities Lighthouse project 

Projekt / Hemsida (länk) Lighthouse cities Fellow cities 
RUGGEDISED Rotterdam (Nederländerna) 

Glasgow (Storbritannien) 
Umeå (Sverige) 

Brno (Tjeckien) 
Gdansk (Polen) 
Parma (Italien) 

Sharing Cities London (Storbritannien) 
Lissabon (Portugal) 
Milano (Italien) 

Bordeaux (Frankrike) 
Burgas (Bulgarien) 
Warsawa (Polen) 

SmartEnCity Vitoria-Gasteiz (Spanien) 
Tartu (Estland) 
Sonderborg (Danmark) 

Lecce (Italien) 
Asenovgrad (Bulgarien) 

SMARTER TOGETHER Wien (Österrike) 
München (Tyskland) 
Lyon (Frankrike) 

Santiago de Compostela (Spanien) 
Sofia (Bulgarien) 
Venedig (Italien) 
Observer cities: Kiev (Ukraina) och 
Yokohama (Japan) 

SPARCS Espo (Finland) 
Leipzig (Tyskland) 

Reykjavik (Island) 
Kladno (Tjeckien) 
Maia (Portugal) 
Lviv (Ukraina) 
Kifissia (Grekland) 

STARDUST Pamplona (Spanien) 
Tampere/Tammerfors (Finland) 
Trento (Italien) 

Cluj-Napoca (Rumänien) 
Derry (Nordirland) 
Kozani (Grekland) 
Litoměřice (Tjeckien) 

triangulum Manchester (Storbritannien) 
Eindhoven (Nederländerna) 
Stavanger (Norge) 

Prag (Tjeckien) 
Leipzig (Tyskland) 
Sabadell (Spanien) 

 

Några av projekten beskrivs nedan. 

+CityxChange 
+CityxChange startade 6 juli 2018 och leds av Norwegian University of Science and 
Technology (NTNU) tillsammans med Trondheim (Norge) och Limerick (Irland) som 
Lighthouse Cities. Alba Iulia (Rumänien), Pisek (Tjeckien), Võru (Estland), Smolyan 
(Bulgarien) och Sestao (Spanien) är Fellow Cities. Totalt 32 partner medverkar i 
projektet.  

Målsättningen är att uppnå hållbara urbana ekosystem med nollutsläpp och bilda 
stadsregioner med 100% förnybar energi till 2050. Visionen är att möjliggöra 
samskapande av den framtid de vill leva i. Detta inkluderar utvecklingen av ett 
ramverk och stödjande verktyg för att möjliggöra en gemensam energimarknad som 
stöds av ett sammankopplat samhälle. Det leder till rekommendationer för nya 
policies, avreglering av marknaden och affärsmodeller som levererar samhällen med 
positiv energi där Mobility as a Service (eMaaS) integreras. Projektet utvecklar och 
skalar upp “Positive Energy Blocks and Districts” (PEB/PED). 

https://ruggedised.eu/home/
http://www.sharingcities.eu/
https://smartencity.eu/
https://www.smarter-together.eu/
https://www.sparcs.info/
http://stardustproject.eu/
http://www.triangulum-project.eu/
https://cityxchange.eu/
https://cityxchange.eu/team/
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Totalt 11 innovations- och demonstrationsprojekt har genomförts. Projekten är 
indelade i tre kategorier: 

• Möjliggöra en gemensam energimarknad 
• Skapa uppkopplade samhällen 
• Rekommendationer för nya policies, avreglering av marknaden och 

affärsmodeller 

Demonstrationsprojekten visar hur digital teknologi kan användas för att förbättra 
livskvaliteten, göra städer mer klimatvänliga och produktiva och facilitera 
affärsutveckling. Ett iterativt angreppssätt används och ett ramverk utvecklas för hur 
dessa demonstrationsprojekt kan skalas upp och replikeras i ett område, en stad och 
vidare i Europa. 

Särskilt intressanta resultat utifrån syftet med denna omvärldsspaning är: 

• A Smart City Ecosystem Enabling Open Innovation 
• SCIS Citizen Engagemant Solution Booklet 
• Co-Creation of Positive Energy Blocks 

Samtliga resultat finns att läsa här. 

ATILIER 
ATELIER (AmsTErdam and BiLbao cItizen drivEn smaRt cities project) koordineras av 
Amsterdam och består av 30 partner från 11 länder. ATLIER fokuserar på att utveckla 
medborgardrivna Positive Energy Districts (PEDs) i de två Lighthouse Cities 
Amsterdam (Nederländerna) och Bilbao (Spanien). Därefter replikeras och testas 
deras implementering i sex “Fellow Cities”: Bratislava (Slovakien), Budapest (Ungern), 
Köpenhamn (Danmark), Krakow (Polen), Matosinhos (Portugal) och Riga (Lettland). 
Samtliga åtta ”ATILIER cities” tar fram en vision för 2050, som formar färdplanen för 
uppskalning på lång sikt. Projektet startade 1 november 2019 och befinner sig i 
uppstartfasen, bl.a. på grund av Corona. Här finns nyheter från projektet. Bland annat 
har Amsterdam tagit fram färdplanen ”Amsterdam Climate Neutral 2050”, vilket 
kommer få en viktig roll i projektet.  

GrowSmarter 
GrowSmarter pågick 1 januari 2015 – 31 december 2019. Inom projektet samarbetade 
åtta europeiska städer med olika miljöteknikföretag för att testa och utveckla tolv 
smarta lösningar för urban hållbar tillväxt. Stockholm, Barcelona och Köln var 
Lighthouse Cities. Fellow Cities var Graz, Porto, Suceava, Cork och Valletta. Syftet var 
att skapa mätbara fördelar inom energi, mobilitet och resurseffektivitet, vilket skapar 
nya marknader och nya jobb. De tolv smarta lösningarna inom energieffektiva 
bostadsområden har haft fokus på renovering av befintliga bostäder, smart urban 
mobilitet och integrerad infrastruktur. 

Inom följande tolv områden demonstrerades och utvärderades lösningar: 

• Effektiv och smart renovering av klimatskal 
• Smart bygglogistik 
• Smarta energi-sparande hyresgäster 
• Smart lokal hantering av el 

https://cityxchange.eu/demo-projects/
https://cityxchange.eu/knowledge-base/a-smart-city-ecosystem-enabling-open-innovation/
https://cityxchange.eu/knowledge-base/scis-citizen-engagement-solution-booklet/
https://cityxchange.eu/knowledge-base/co-creation-of-positive-energy-blocks/
https://cityxchange.eu/knowledge-base/
https://smartcity-atelier.eu/news/
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• Smart belysning, lyktstolpar och trafikstolpar som kommunikationshubbar 
• Nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla 
• Smart avfallshantering, som gör avfall till energi 
• Hantering av Big data 
• Hållbara leveranser 
• Smarttrafikhantering 
• Fordon med alternativa drivmedel 
• Smarta mobilitetslösningar 

Läs mer i projektets faktablad, broschyr, slutrapport och andra publikationer. 

IRIS 
IRIS startade oktober 2017 och pågår under fem år. Projektet utförs av tre Lighthouse 
Cities; Utrecht (Nederländerna), Nice (Frankrike) och Göteborg (Sverige) och kommer 
samarbeta med Fellow Cities Vaasa (Finland), Alexandroupolis (Grekland), Santa Cruz 
de Tenerife (Spanien) och Focsani (Rumänien).  

Varje stad samarbetar med en blandning av universitet, forskningsorganisationer, 
lokala myndigheter, innovationsbyråer och experter från privata företag för att 
accelerera samhällen att implementera ambitiösa initiativ kring energi, mobilitet och 
IKT. Läs om resultaten här.  

Norge 
Geonorge 
Geonorge är den nationella hemvisten för kartdata och annan platsinformation i Norge. 
Geonorge är en del av Norge digitalt; ett samarbete mellan offentliga verksamheter 
med ansvar för att ta fram och förvalta kartdata och annan platsinformation. Geonorge 
utvecklas och förvaltas av Kartverket i samverkan med parterna i Norge digitalt.  

 

Figur 3 Geonorge är den nationella hemvisten för kartdata och annan platsinformation i Norge. 
Källa: http://video.kartverket.no/geonorge-del-og-bruk-kartdata 

https://grow-smarter.eu/solutions/
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Reports/D8.10__final_brochure.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Reports/recommendations_for_Policy_makers_and_practitioners.pdf
https://grow-smarter.eu/inform/publications/
https://irissmartcities.eu/
https://irissmartcities.eu/content/5-iris-transition-tracks
https://www.geonorge.no/
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/
https://www.kartverket.no/
https://www.geonorge.no/Geodataarbeid/Norge-digitalt/
http://video.kartverket.no/geonorge-del-og-bruk-kartdata
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Norge digitalt är etablerat för att bygga upp och driva en nationell, geografisk 
infrastruktur som säkrar att hela samhället får god tillgång till geodata. Det 
avtalsbaserade samarbetet sker mellan kommunala, regionala och nationella 
verksamheter som tar fram eller är stora användare av geodata. Det första avtalet för 
Norge digitalt upprättades 2005. Idag är alla kommuner och regioner samt många 
statliga myndigheter med i samarbetet. Generella villkor gäller för alla parterna. De ska 
leverera data och bidra med finansiering av geodata genom en årlig avgift. Avgiften 
fördelas till de aktuella dataägarna för att säkerställa en god förvaltning och 
uppdatering. 

Här finns filmer och mer information: 

• Nationell geodatastrategi 
• Film om hur Kartverket jobbar med geodata 
• Filmer om Geonorge: Film 1, Film 2, Film 3, Film 4 
• Webbinarier om hur Geonorge fungerar 
• Hur man kommer igång som användare av Geonorge 
• Vägledning till kommunerna 
• Filmer om Norgeskart.no: Film 1, Film 2 
• Norge i bilder (flygfoton) 
• Tjänster hos Kartverket 
• Gratis karta till mobilen 
• Global Geodetisk Referensram 
• Norges bidrag till Global Geodetisk Referensram 
• Hemsida för registrering av icke bygglovspliktig byggnation 
• Data om havet 
• Visualisering av havsnivå 
• e-tinglysning 
• Central lagring av kommuners kartdata  
• Sammanslagning av kommunernas IKT 
• #hack4no 2018 
• Data för Nordpolen 
• Geomatikkdagene 
• Digital fastighetsförsäljning 
• Se eiendom 
• Klimatövervakning 
• Geodesy 
• Fler filmer 

https://www.geonorge.no/globalassets/geonorge2/avtaler-og-bilag-norge-digitalt/generelle-vilkar.pdf
http://video.kartverket.no/nasjonal-geodatastrategi-lansert
http://video.kartverket.no/vi-bygger-det-nye-landskapet
http://video.kartverket.no/geonorge-del-og-bruk-kartdata
http://video.kartverket.no/geonorgeno
http://video.kartverket.no/geonorge-brukerreise
http://video.kartverket.no/geonorge-alt-pa-ett-sted
http://video.kartverket.no/geonorge-webinarer
http://video.kartverket.no/bruk-av-geonorgeno
http://video.kartverket.no/veiledning-kommunal-ajourforing
http://video.kartverket.no/norgeskartno-i-ny-drakt
http://video.kartverket.no/norgeskartno
http://video.kartverket.no/norge-i-bilder
http://video.kartverket.no/tjenester
http://video.kartverket.no/gratis-kart-til-mobilen
http://video.kartverket.no/norsk-forskning-og-analyse-for-en-global-geodetisk
http://video.kartverket.no/norges-bidrag-til-den-globale-geodetiske
http://video.kartverket.no/nettside-for-registrering-av-bygg
http://video.kartverket.no/depth-data-freely-available-to-everyone
http://video.kartverket.no/visualisering-av-havniva-og
http://video.kartverket.no/e-tinglysing-enklere-og-mer-effektiv
http://video.kartverket.no/sentral-lagring-av-fkb-data
http://video.kartverket.no/workshop-ikt-status-i-nye-kommuner
http://video.kartverket.no/hack4no-aftermovie-2018
http://video.kartverket.no/kartverket-msmt-subsmp4
http://video.kartverket.no/siste-skrik-fra-geomatikkdagene
http://video.kartverket.no/digitalisering-av-bolighandelen
http://video.kartverket.no/ny-se-eiendom
http://video.kartverket.no/bedre-klimaovervakning-med-ny-antenne
http://video.kartverket.no/what-is-geodesy
http://video.kartverket.no/redaksjonelt?p=1
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Krav avseende BIM 
Statsbygg har som ambition att använda BIM i alla byggfaser, vid drift och rivning. De 
har tydliga krav avseende hur BIM ska användas. Statens Vegvesen och Bane Nor 
ställer också allt oftare krav på att BIM används. 

Stavanger 
Stavanger var med i projektet Triangulum tillsammans med bl.a Eindhoven i 
Nederländerna och Manchester i Storbritannien. Nedan beskrivs några av de projekt 
som genomfördes med fokus på digitalisering.  

Smart home automation 
Lyse har installerat utrustning för smarta portgångar med automatisering av 100 hem, 
en idrottshall på en skola och ett vårdhem i Stavanger. Detta möjliggör för boende att 
kontrollera belysning och värme och se en överblick av deras energianvändning och få 
support inför beslut via en display. För vårdhemmet installerades liknande lösningar i 
åtta rehabrum för äldre patienter. 

Cloud data platform for Stavanger 
En ICT-plattform har utvecklats som fasciliterar insamling, lagring och bearbetning av 
Smart City Data. Plattformen är byggd från grunden av forskare. 

Verktyg för analyser av big data 
Utveckling har skett av ett ramverk och verktyg för analyser av big data, vilket kommer 
komma till användning för medborgare och kan replikeras till andra städer och 
företag. Ramverket möjliggör analys av data som lagras i datahubben som utvecklades 
i projektet. Syftet var att tillhandahålla en holistisk och integrerad vy av data. 

EMerald Geomodelling 
EMerald Geomodelling genomförs stegvis. Inledningsvis genomförs en geoscanning 
med helikopter, varefter borrning sker på strategiskt utvalda punkter baserat på 
resultatet från geoscanningen. Data från dessa två undersökningar kombineras i en 
3D-modell, genom att använda maskinlärningsalgoritmer. 3D-modellen visar de 
geotekniska förhållandena, vilket kan minska kostnad, tid och risker. 

Spacemaker 
Det norska företaget Spacemaker har utvecklat en AI-teknologi som hjälper kunderna 
att maximera potentialen av en byggrätt. Flera olika förslag genereras, de bästa väljs ut 
och detaljerade analyser skapas. Spacemaker har drygt 80 anställda på kontor i Oslo, 
Boston, Göteborg, Cambridge och Barcelona.  

  

https://www.statsbygg.no/
https://statsbygg.no/tfm-og-bim
https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/kontroll-og-godkjenning/modellbasert-prosjektering/retningslinjer
https://www.banenor.no/Prosjekter/prosjekter/kleverud-sorli/innhold/20192/3d-modelleringbim/
https://www.stavanger.kommune.no/samfunnsutvikling/prosjekter/triangulum/
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/4_Stavanger_Energy_Smart-home-Automation.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/5_Stavanger-ICT-Cloud-data-platform.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/6_Stavanger-ICT-Data-analytics-toolkit.pdf
https://www.emeraldgeo.com/
https://spacemaker.ai/
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Finland 
Helsingfors 
I stadsutvecklingsprojektet Smart Kalasatama (Fiskehamnen) i Helsingfors finns t.ex. 
smarta nät, övervakning av energi i realtid och appar för planering av den mest 
effektiva trafikvägen med olika transportmetoder. De genomför hackathon årligen. 

Helsingfors stad har tagit fram en digital översiktsplan för undermarksplanering, 
vilken visar befintliga och framtida ytor och tunnlar (läs artikel). 

Lahti 
Lahti satsar på att bli ”Smart & Clean Lahti”. De jobbar med följande teman: Circular 
economy, Environment, Mobility, Insfrastructure, Society. Bland annat har Lahti tagit 
fram CitiCAP, som syftar till att minska utsläpp från transporter, samla och 
tillgängliggöra data om mobilitet och utveckla nya transporttjänster till medborgarna. 

Industrialiserade stomsystem 
I projektet ”Kartläggning av Industriella Processer” inom Smart Built Environment 
noterades ett standardiserat arbetssätt som har utvecklats i Finland gällande 
industrialiserade (förtillverkade) stomsystem. 

DiCtion 
DiCtion är ett forsknings- och utvecklingsprojekt som leds av Aalto University, som 
försöker lyfta produktiviteten genom digitalisering av arbetsflödet för konstruktion. 
DiCtion studerar, utvecklar och testar modeller, processer och teknologier som 
förbättrar produktiviteten på byggarbetsplatser och i leverantörskedjorna. Projektet 
syftar till att skapa en framtid där varje aktör i byggprojekt har tillgång till 
realtidsinformation om händelser historiskt, i nutid och framtid i projekt. 

iCONS 
iCONS är ett forskningsprojekt genomfört av Aalto University och åtta företag. 
Konsortiet använde positionering och teknologier relaterat till Internet of Things (IoT) 
för att göra byggarbetsplatser intelligenta. De använde realtidsdata för plats och 
rörelser av människor, utrustning och material. Läs slutrapporten. 

Reality Capture 
Om du vill förbättra produktiviteten och kvaliteten för byggnation behövs ett effektivt 
sätt att övervaka hur det går samt att upptäcka kvalitetsfrågor dagligen. Aalto 
University har genomfört projektet Reality Capture (RECAP) för att undersöka hur 
applikationer för fotogrammetri och maskinlärning kan användas för det syftet.  

  

https://www.uuttahelsinkia.fi/sv/fiskehamnen/utvecklingsprojekt
https://www.hel.fi/helsinki/en/housing/planning/current/underground-master-plan
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1876610216307834
https://www.smartlahti.fi/
https://www.smartlahti.fi/citicap/
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/kartlaeggning-ip/
https://www.aalto.fi/en/diction
https://www.aalto.fi/en/news/icons-boosting-construction-productivity-with-indoor-positioning
https://www.aalto.fi/en/news/icons-boosting-construction-productivity-with-indoor-positioning
https://www.aalto.fi/en/news/reality-capture-automated-construction-site-productivity-and-quality-monitoring
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KIRA-digi 
KIRA-digi är ett projekt som är avslutat (övergått till KIRAHub). Finansieringen av 
projektet KIRA-digi, som pågick till slutet av 2018, uppgick till sammanlagt ca 16 
miljoner euro varav staten och fastighets- och byggbranschen betalade hälften var.  

 

Figur 4 KIRA-digi är ett avslutat projekt, som har övergått till KIRAHub 
Källa: http://www.kiradigi.fi/sv/  

Målet var att ge alla lätt tillgång till offentlig information om byggande och 
planläggning, utveckla interoperabla system och enhetliga verksamhetssätt samt starta 
försöksprojekt för att skapa nya innovationer och ny affärsverksamhet. Lagstiftningen 
skulle också utvecklas så att den stöder digitaliseringen av sektorn. På detta sätt 
skapas en god grogrund för ett digitalt ekosystem för affärsverksamhet inom 
fastighets- och byggbranschen i Finland. 

Projektet bestod av tre delar: 
1. Harmonisering av informationshanteringen 
2. Lagberedning och reformarbete inom den offentliga förvaltningen 
3. Försök och pilotprojekt  

Målsättningen var att skapa 25% högre produktivitet, 25% branschtillväxt, 50% 
mindre spill och 75% färre fel.  

Projekten har därefter erhållit ca 22 miljoner Euro i ytterligare extern finansiering. 

Nedan beskrivs ett antal försöksprojekt med länkar till mer information. Information 
om samtliga projekt finns här. 

Pilotering av mängdförteckningar för installationstekniska system 
Målet med projektet var att pilottesta mängdförteckningar för installationstekniska 
system inom byggprojekt. Om projekterare, byggherrar och entreprenörer tar i bruk 
mängdförteckningar för installationstekniska system kan förändringarna i 
verksamhetsprocesserna ge besparingar på uppemot 50 miljoner euro per år. 
Beräkningen av mängdkostnaderna upptar uppemot 80 procent av anbudstiden, och 
denna tidsåtgång kunde minskas med hjälp av mängdförteckningar. Mer info. 

http://www.kiradigi.fi/sv/
http://www.kiradigi.fi/sv/framsidan.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/pilotering-av-mangdforteckningar-for-installationstekniska-system.html
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Digital planläggning 
I projektet Digital planläggning togs det fram nya metoder och tekniska lösningar för 
digital planläggning. Mer info. 

Kommunikation mellan smartteknologi och sakernas internet 
Projektets mål var att utveckla kostnadseffektiva metoder för att dela information 
mellan installationssystem och fastigheter med hjälp av sakernas internet. De metoder 
som producerades i projektet möjliggör öppen informationshantering för den 
bebyggda miljön samt lösningar och tjänster för att förbättra funktionaliteten i 
fastigheterna, inomhusluften och energieffektiviteten. Mer info. 

Pilotmiljö för digitalisering inom serviceboendet 
Målet var att skapa en test- och pilotförsöksenhet på yrkeshögskolan Metropolias 
campus i Kvarnbäcken. Vid enheten skulle man kunna utforska teknologi och 
apparatur för användning vid serviceboende och i hemmamiljöer. Siktet var inställt på 
att skapa bättre och mer fungerande digitala tjänster för att seniormedborgare ska 
kunna bo hemma. Mer info. 

BIM-modeller i byggnadstillsynens inspektioner 
Det eftersträvade resultatet var att använda 3D BIM-material på riktigt under 
byggnadstillsynsprocessen i förhållandevis små projekt. Målet var att projekterarens 
material ingår i bedömningen av stadsbilden och interaktionen mellan projekteraren, 
kunden och inspektören. Mer info. 

En serviceplattform för elektroniska signaturer 
Målet med försöket var att skapa en serviceplattform som lämpar sig för elektroniska 
signaturer och elektronisk samverkan mellan företag och som beaktar fastighets- och 
byggbranschens särskilda behov. Mer info. 

Avgiftsfri molntjänst för bostadsbolagets kommunikation 
Asoypalvelut är en molntjänst som underlättar kommunikationen mellan disponenten, 
bostadsbolagets styrelse och invånarna. Målet med projektet var att testa den nya 
molntjänstens funktion hos alla olika användargrupper och samla in respons om 
tjänstens nyttighet och användbarhet. Dessutom ville man etablera nätverk och hitta 
nya samarbetsmöjligheter med olika aktörer. Avsikten var att införa tjänsten i hela 
landet, vilket ska finansieras med reklam som visas på sidan. Mer info. 

Blok 
Blok är en virtuell mäklare för enkel, förmånlig och smidig försäljning av en bostad. 
Webbtjänsten innehåller alla tjänster som behövs, från prisbestämning till köpebrev. 
Projektet har avslutats och Blok fortsätter verksamheten. Företaget har tagits upp på 
listan över de 100 mest intressanta startupföretagen. Mer info. 

Kontroll över dagvattnet 
Projektet strävade efter att ta fram en replikerbar, standardiserad metod, så att 
klassificering av markytan automatiseras. Metoden ska göra det möjligt att utveckla ett 
verktyg för modellering och hantering av dagvatten. Ett speciellt mål är att skilja 
mellan dränerande ytor och vattentäta ytor. Mer info. 

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/digital-planlaggning.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/kommunikation-mellan-smartteknologi-och-sakernas-internet.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/pilotmiljo-for-digitalisering-inom-serviceboendet.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/bim-modeller-i-byggnadstillsynens-inspektioner.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/en-serviceplattform-for-elektroniska-signaturer.html
https://www.asoypalvelut.com/
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/avgiftsfri-molntjanst-for-bostadsbolagets-kommunikation.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/blok.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/kontroll-over-dagvattnet.html
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Esbo testar artificiell intelligens för fastighetsförvaltning 
Syftet var att skapa automatik som skulle upprätthålla de olika områdenas register. 
Särskilt automatisk överföring till ett testregister av sådant datamodellmaterial som 
uppkommer under byggtiden (dvs. BIM-material). Mer info. 

Esbo utvecklar smidigare informationsutbyte kring infrastrukturen 
Projektet strävade efter smidigare informationsutbyte, digitalisering, bättre 
interaktion mellan parter som planerar, bygger och underhåller stadens infrastruktur 
och öppen information för alla parter. Dessutom var målet att kartlägga och 
automatisera rutinarbete, effektivisera verksamheten och uppnå besparingar. Källkod, 
dokumentation och resultat offentliggjordes och kan utnyttjas fritt. Mer info. 

3D-tjänst som hjälper juryn i arkitekttävlingar 
Projektet testade i praktiken hur en webbaserad 3D-tjänst lämpar sig för juryarbetet i 
en arkitekturtävling. Jurymedlemmarna kunde granska tävlingsbidragen ur olika 
perspektiv var och när som helst med en webbläsare. Stadsborna fick möjlighet att 
kommentera bidragen via 3D-tjänstens webbgränssnitt. Alla kommentarer 
sammanställdes och lämnades till juryn innan vinnaren utsågs. Mer info. 

Digitalisering av byggdelar: proaktiva åtgärder inför 
fastighetsrenovering 
I projektet undersöktes möjligheten att digitalisera och samordna informationen om 
vilket skick fastigheters byggdelar och installationstekniska system befinner sig i. 
Målet var ett digitalt system som kan uppskatta reparationsbehov på förhand och gör 
det möjligt att bättre koordinera renoveringsverksamheten. Mer info. 

Datamodeller i bruk under byggnadens hela livscykel 
Målet med försöket var att utnyttja fastigheternas datamodeller bättre under 
byggnadens hela livscykel, från planering och byggande till underhåll och reparationer. 
Med hjälp av pilotobjektet och datamodellerna utvecklade man i projektet processer, 
lösningar och förfaringssätt, som möjliggör smidig dataintegration som underlag för 
service- och underhållsarbeten. Mer info. 

Intelligent lokalhantering och vägledning för Lahtis yrkeshögskolas 
campus 
Målet med försöksprojektet Avoin DigiCampus var att skapa ett pilotsystem för 
utvecklande av ett öppet datagränssnitt för fastighets- och utrymmeshantering, 
intelligent vägledning och byggnadens digitala mätuppgifter för NiemiCampus i Lahtis 
yrkeshögskola. Mer info. 

Snabbare dokumentering inom byggindustrin med tjänsten DigiLastu 
Målet för försöksprojektet var att utarbeta ett koncept och ett pilotprojekt för tjänsten 
DigiLastu. Tjänsten ska rationalisera och underlätta bygg- och fastighetsbranschens 
dokumenterings- och byggprocesser med hjälp av intelligent processtyrning och 
moderna verktyg. Den nya modellen ska ge en inbesparing på 80 procent av den 
arbetstid som i dag används på att samla information och skicka den till olika parter. 
Mer info. 

  

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/esbo-testar-artificiell-intelligens-for-fastighetsforvaltning.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/esbo-utvecklar-smidigare-informationsutbyte-kring-infrastrukturen.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/3d-tjanst-som-hjalper-juryn-i-arkitekttavlingar.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/digitalisering-av-byggdelar-proaktiva-atgarder-infor-fastighetsrenovering.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/datamodeller-i-bruk-under-byggnadens-hela-livscykel.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/intelligent-lokalhantering-och-vagledning-for-lahtis-yrkeshogskolas-campus.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/snabbare-dokumentering-inom-byggindustrin-med-tjansten-digilastu.html
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Spara energi effektivt med hjälp av digitalisering 
Huvudmålet var att eliminera största delen av de nuvarande manuella 
arbetsmomenten i energihushållning. Ett delmål var att utveckla visualisering av data 
och förbättra informationsöverföring mellan olika system genom att utnyttja öppna 
gränssnitt. Mer info. 

Optimaze grafiktjänst 
Målet för Rapal Oy:s projekt var att ta fram ett gränssnitt till Optimaze-
fastighetsförvaltningssystem, i vilket de lagrar sina kunders planritningar i digital 
form.  Via gränssnittet kan en tredje parts utvecklare utnyttja de planritningar som 
finns i systemet i sina egna applikationer. Det andra målet var att utveckla View3er-
biblioteket, som kan utnyttjas i presentation av planritningar. Mer info. 

Byggnadsinformationsmodeller taggas i stil med sociala medier 
I projektet testades att lägga till metadata genom taggning; en metod som är bekant för 
många användare från andra medier. Projektet testade även hur taggning kan 
användas vid lagring av uppgifter om BIM-objekten. Mer info. 

MAKU-digi: Synliggörande av kostnaderna för 
markanvändningsplanering 
Helsingfors, Esbo, Tammerfors och Vanda hittade under försöksprojektet en 
gemensam melodi för datamodellerna för markanvändningsplanering. Nya 
arbetsmetoder gör det lättare att förutspå de jordmånsbundna kostnaderna vid 
planläggning och byggande. De ger besparingar och gör processen smidigare. Mer info. 

Tjänsten Energihoppet uppmuntrar energieffektivitet 
I Finlands miljöcentrals Energialoikka-projekt (Energihoppet) byggs en samhällelig 
nättjänst som hjälper människor att ta i bruk energieffektivare lösningar i 
uppvärmning av byggnader. Fokuset ligger på narrativa beskrivningar av genomförda 
energihopp, multiplicering av dem för så många som möjligt samt uppmuntrande av 
grannar till samarbete. Mer info. 

Introduktion av virtuell teknik i företagens digitala innovationer 
I projektet undersöktes de möjligheter som virtuell teknik erbjuder för produktionen 
av kundvärde och effektiviseringen av processerna i olika skeden av fastighetens 
livscykel. I workshoparna för gemensam utveckling fokuserade man speciellt på de 
första stegen i innovationsprocessen. Tanken var att skapa uppslag för fortsatt 
bearbetning av VR/AR-innovationer. Dessutom studerade workshoparna vilken effekt 
gemensam utveckling (co-creation) och den öppna innovationsmodellen har på 
uppkomsten av nya idéer. Mer info. 

Panoramavideo för byggplatsdokumentation 
UNITIC Oy utvecklar videotjänsten UcMore för visuell dokumentation av arbetet på 
byggplatsen. Interaktiva panoramavideor (360) skapas med laserskanning. Med hjälp 
av videofilmerna kan man granska byggplatsen och dokumentera hur arbetet 
fortskrider. Mer info. 

Bättre användning av information i underhållet av sjukhusfastighet 
Projektets mål var att i framtiden kunna samla all information om serviceområden, 
användningstider, renrumsklassificering och användningsändamål i samma databas. 

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/spara-energi-effektivt-med-hjalp-av-digitalisering.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/optimaze-grafiktjanst.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/byggnadsinformationsmodeller-taggas-i-stil-med-sociala-medier.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/maku-digi-synliggorande-av-kostnaderna-for-markanvandningsplanering.html
https://www.energialoikka.fi/
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/tjansten-energihoppet-uppmuntrar-energieffektivitet.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/introduktion-av-virtuell-teknik-i-foretagens-digitala-innovationer.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/panoramavideo-for-byggplatsdokumentation.html
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Dessutom bör platsinformationen kunna visualiseras via en datamodell som är länkad 
till resultaten från en databassökning. Mer info. 

Framtidens intelligenta husteknik ställs på prov 
Målet med projektet var att utforska på vilket sätt olika hustekniska system kan 
samordnas och vilka de tekniska utmaningarna är. Dessutom utreddes hur väl olika 
traditionella användargränssnitt (som knappar och pekskärmar) och nya 
användargränssnitt (som tal och gester) lämpar sig för styrningen av intelligent 
byggnadsautomation. Mer info. 

Big data från fastigheter ger nya tjänster och affärsverksamhet 
Det huvudsakliga målet var att samla in, analysera och visualisera mätdata och annan 
data som fås från fastigheter och testa hur informationen kan användas för att skapa 
nya tjänster och affärsmodeller. Ett annat mål var att undersöka hur data kan 
analyseras för att tjäna fastigheternas olika intressegrupper, såsom användare, 
hyresgäster, servicebolag, ägare och myndigheter. Mer info. 

CubiCasa: Bättre tillgång till inomhusdata 
Det tekniska målet med försöket var en lyckad integration mellan olika system. Ett mer 
omfattande mål var att erbjuda fler möjligheter och effektivare service till 
slutanvändaren. Om integrationen lyckas kan ett kostnadseffektivt ekosystem utvidgas 
för övergripande användning inom den offentliga sektorn. Ett ytterligare mål var att 
främja tillgången till öppen data om fastighetsteknik i Finland. Mer info. 

Effektivare anbud 
Det primära målet med försöket var att skapa och validera ett underlag för lösningar 
som ger bättre kvalitet och en snabbare anbudsprocess. Under projektet validerades 
och kvantifierades mervärdet till kunden med hjälp av prototyper. Målet var att 
möjliggöra nya arbets- och verksamhetsformer, förbättra företagens produktivitet och 
bereda plats för nya lösningar och företagsutveckling genom att frigöra tid från 
belastande processer. Mer info. 

Mer interoperativa informationssystem för den byggda miljön i 
kommunerna 
Syftet med projektet var att åstadkomma fullständig interoperabilitet mellan 
kommunernas informationssystem för den byggda miljön. Dessutom förbättras 
interaktionen mellan de parter som utvecklar lagstiftningen respektive främjar 
systemens interoperabilitet. Mer info. 

Digitaliserad projektering av pelarstabilisering 
Under försöket producerades utgående från en datamodell för pelarstabilisering som 
skapats inom ett planeringssystem en maskinstyrningsmodell för 
pelarstabiliseringsmaskinens maskinstyrningssystem. Mer info. 

Pinspire samordnar flyttbestyr vid stambyten 
Pinspire utvecklar en plattform för samköp av tjänster vid renoveringsarbeten, särskilt 
i samband med stambyten. Invånarna i bostadsaktiebolaget kan gemensamt beställa 
flyttservice eller andra tilläggstjänster. Målet med prototypen och försöket var att få en 
uppfattning om marknadspotentialen, kundbeteendet och om hur produkter och 
tjänster skulle kunna köpas samfällt. Mer info.  

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/battre-anvandning-av-information-i-underhallet-av-sjukhusfastigheten-t3.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/framtidens-intelligenta-husteknik-stalls-pa-prov.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/big-data-fran-fastigheter-ger-nya-tjanster-och-affarsverksamhet.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/cubicasa-battre-tillgang-till-inomhusdata.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/effektivare-anbud.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/mer-interoperativa-informationssystem-for-den-byggda-miljon-i-kommunerna.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/digitaliserad-projektering-av-pelarstabilisering.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/pinspire-samordnar-flyttbestyr-vid-stambyten.html
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Gemensam databas för detaljplaner 
Syftet med projektet var att utveckla informationshanteringen för detaljplaner så att 
informationen så väl som möjligt betjänar alla planeringsskeden för 
markanvändningen och förbättrar kompatibiliteten i fråga om såväl begrepp, 
strukturer, tekniska format som administrationen av revisioner. Mer info. 

Nya generationens varmvattenberedare 
Målet med projektet var att ta fram en ny generation av varmvattenberedare med 
mångsidiga funktioner som betjänar såväl slutanvändarens som det riksomfattande 
energinätets behov. Mer info. 

Lättrörlig metod för modellering av byggnader 
Målet med detta pilotprojekt var att utveckla och testa en ny ”lättrörlig” arbetsprocess 
som kombinerar snabb mätning på fältet, modellering så gott som i realtid samt 
styrning av mätningsarbetet i takt med att modellen utvecklas. Mer info. 

Kontroll av fuktskador i byggnader med passiva RFID-taggar 
Målet med försöket var att testa om förmånliga passiva RFID-taggar lämpar sig för 
fuktindikering i byggnader speciellt medan byggnaden används. Mer info. 

Kontroll över betongtorkning på byggplatsen 
Projektets huvudmål var att utveckla en ny, kostnadseffektiv och smart metod som 
säkerställer att betongen torkar i tid och att strukturella fuktskador kan undvikas. 
Samtidigt kartlades riskkonstruktioner och hur de torkar. Ett sekundärt mål var att 
utvärdera hur trådlösa dataöverföringsmetoder (t.ex. Wirepas, Lora och Sigfox) 
fungerar i byggplatsmiljö. Projektet kombinerade IoT-lösningar med fukthantering 
under byggtiden. Med IoT (Internet of Things) avses inkoppling av fysiska maskiner 
och enheter, t.ex. sensorer som mäter luftfuktighet och temperatur. Mer info. 

Informationen om väg- och gatunätet i omlopp 
Ramboll Oy och Esbo stad testade hur ett gemensamt digitalt ekosystem fungerar för 
överföring av uppgifter om väg- och gatunätet. I försöksprojektet skapades ett digitalt 
ekosystem med öppen källkod för tjänsteleverantören och kunden. Data överförs i 
maskinläsbar form mellan aktörernas informationssystem. Under projektet testades 
funktionaliteten i informationsöverföringen och materialadministrationen. Mer info. 

Kostnadseffektivitet och bättre anvisningar för modellering av 
gatornas anslutningsområden 
Målet var att effektivisera projekteringen av gatornas anslutningsområden så att 
kostnader och nyttor är i balans, konkret att påskynda modelleringsprocessen med 
cirka 50 procent. Ett mål var att precisera kvalitetskriterierna för anslutningsområden. 
Projektet tog fram utvecklingsbehov för anvisningarna om gatuprojektering i de 
allmänna infrastrukturmodellkrav (YIV) som ges ut av Bygginformationsstiftelsens 
särskilda huvudkommitté buildingSMART Finland. Mer info. 

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/gemensam-databas-for-detaljplaner.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/nya-generationens-varmvattenberedare.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/lattrorlig-metod-for-modellering-av-byggnader.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/kontroll-av-fuktskador-i-byggnader-med-passiva-rfid-taggar.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/kontroll-over-betongtorkning-pa-byggplatsen.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/informationen-om-vag-och-gatunatet-i-omlopp.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/kostnadseffektivitet-och-battre-anvisningar-for-modellering-av-gatornas-anslutningsomraden.html
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Ta med kostnader i datamodeller vid infrastrukturplanering 
När infrastruktur planeras med hjälp av en digital datamodell överförs informationen 
inte alltid friktionsfritt mellan olika program. Projektet utvecklade en metod för export 
av mängdinformation till kostnadsberäkningsprogram. Utvecklingsprojektets 
huvudmål var att pilottesta en metod där man via öppna gränssnitt exporterar 
mängdinformation från datamodellbaserade infrastrukturplaner till Fore för 
prissättning och sedan importerar tillbaka information i rätt format till cad-
programmen. Mer info. 

Datamodeller som hjälp vid underhåll och service av fastigheter  
Målet med försöket var att ta fram en datamodellbaserad lösning för 
fastighetsunderhåll och service. I lösningen kombineras objekten i datamodellen med 
produktinformation, såsom produktdata om de material som använts i byggnaden, 
service- och bruksanvisningar, uppgifter om underhållsarbeten som behövs och 
tidpunkterna för dem, samt sådana uppgifter om lokalers inredning och användare 
som är länkade till lokalerna och tjänar användningen av dem. Mer info. 

Rena fönster med en robot 
I projektet testades fönsterputs- och målarroboten i praktiken. Kostnaderna för 
arbetet som utfördes med roboten dokumenterades och jämfördes med det gällande 
marknadspriset för fönstertvätt. Roboten testades i flera olika slags miljöer för att 
erhålla omfattande testdata. Mer info. 

Skapa VVS-system på nytt sätt med virtuella verktyg 
Projektets mål var att utveckla ett virtuellt verktyg för projektering av ett 
lågtemperaturvärmenät och värmeåtervinningssystem (Naavatar). Mer info. 

Uusi Kaupunki Kollektiivi: En digital plattform för resursdelning 
I projektet ”Uusi Kaupunki Backoffice - Suunnittelutoimisto palveluna” byggdes en 
smart digital plattform för resursdelning och företagsverksamhet. Denna backoffice-
tjänst stöder nyetablerade företag och hjälper växande företag att jämna ut resurser. 
Mer info. 

Airbnb för kontor 
Målet med projektet var att på basis av digital kollektiv ekonomi ta fram ett koncept 
för ”airbnb för kontor” med en tjänst för delning av kontorslokaler. I praktiken sker det 
genom att stora företag gör lokaler tillgängliga för kollektiv användning genom att 
skapa coworking-lokaler som kan bokas via nätet. Mer info. 

Byggnadsinformationsmodeller som lärverktyg 
I försöket skapades lärplattformen InBookModE där användarna kan lära sig bland 
annat byggnadsprojektering och byggteknik med hjälp av byggnadsinformations-
modeller. Plattformen kompletteras med andra tekniker, som bland annat interaktiva 
e-böcker. Mer info. 

Datamodellbaserade bygglov för flervåningshus 
Projektet testade hur datamodellbaserade bygglov fungerar i projekt med 
flervåningshus. Tre kommuner var med: Vanda, Hyvinge och Träskända. Mer info. 

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/ta-med-kostnader-i-datamodeller-vid-infrastrukturplanering.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/datamodeller-som-hjalp-vid-underhall-och-service-av-fastigheter.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/rena-fonster-med-en-robot.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/skapa-vvs-system-pa-nytt-satt-med-virtuella-verktyg.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/uusi-kaupunki-kollektiivi-en-digital-plattform-for-resursdelning.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/airbnb-for-kontor.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/byggnadsinformationsmodeller-som-larverktyg.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/datamodellbaserade-bygglov-for-flervaningshus.html
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Byggnadsinformationsmodeller som stöder livscykelberäkning 
Projektets mål var att undanröja hinder för utnyttjandet av befintliga IFC-modeller i 
livscykelberäkning som gäller byggnader. IFC är ett vanligt format för 
byggnadsinformationsmodellering. Projektet siktar på att modellerna ska kunna 
användas vid styrning och verifiering av byggnaders miljöpåverkan under livscykeln, 
även i stor skala. Mer info. 

Fart på elbilism 
Målet för projektet eChargie 1.0 var att skapa en produkt- och applikationsplattform 
på vilken det är möjligt att snabbt och smidigt etablera ett nätverk av laddstationer för 
elbilar. I projektet skapas en tjänst enligt konceptet EaaS (Energy as a service) där vem 
som helst kan sälja el till någon annan. Mer info. 

Bättre betong genom digital uppföljning 
Projektets mål var att skapa en plattform för byggföretag där mer omfattande och 
exakt dokumentation om betongkonstruktioner enkelt kan samlas. Insamlade data kan 
utnyttjas i efterhand för att hantera torkning och konstruktionernas livscykel. Det 
slutliga målet var att alla betongleverantörer ansluts till plattformen för att stödja 
kvalitetssäkringen. Mer info. 

Samverkan mellan program och maskiner för bättre träbyggen 
Samverkan mellan fräsmaskiner på CLT-fabriker och cad-program har potential att ge 
vackrare, förmånligare och snabbare träbyggen. Målet med projektet var att ta fram 
grundläggande information om ämnet och sammanställa den som en öppen anvisning 
för projekterare och fabriker. Olika prototyper i skala 1:1 tillverkades och använde 
dem för att öka kompatibiliteten mellan verktygen för projektering och tillverkning. 
Mer info. 

Digitalt kliv för processen för borrning vid bergschaktning 
Projektet går ut på att utveckla och testa en ny digital process för borrning vid 
bergschaktning i stället för projektering på papper. Mer info. 

Snabbare uppdatering av projektbeskrivningar 
Projektet utvecklade en ny slags arbetsprocess där uppdaterade punktmolnsdata 
behandlas och modelleras så snabbt som möjligt under byggtiden. Projektet testade 
enklare sätt att kombinera kontrollmätta utgångsdata och projektbeskrivningarnas 
modeller. Mer info. 

Bättre insatthet i data- och API-ekonomin 
Inom projektet ordnades webbinarier och workshopar som ska öka insattheten i API-
ekonomin och dess möjligheter ur både ett tekniskt och ett företagsekonomiskt 
perspektiv. Mer info. 

Fart på informationen i fastighetsinvestering och fastighetsledning 
Målet var att strömlinjeforma och effektivera affärsprocesserna kring 
fastighetsinvestering och fastighetsledning. Ett automatiserat informationsflöde 
mellan berörda parter förbättrar kvaliteten på informationen då det manuella arbetet 
och felen minskar. Mer info. 

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/byggnadsinformationsmodeller-som-stoder-livscykelberakning-2.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/fart-pa-elbilism.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/battre-betong-genom-digital-uppfoljning.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/samverkan-mellan-program-och-maskiner-for-battre-trabyggen.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/digitalt-kliv-for-processen-for-borrning-vid-bergschaktning.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/snabbare-uppdatering-av-projektbeskrivningar.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/battre-insatthet-i-data-och-api-ekonomin.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/fart-pa-informationen-i-fastighetsinvestering-och-fastighetsledning.html
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Byggnadsinformationsmodeller som hjälp vid organisering av 
evenemang 
Målet för projektet är att ta fram ett koncept för en lättanvänd webbaserad tjänst och 
en prototyp för en visuell tillämpning av konceptet. Denna konkreta 
samarbetsplattform ska utgöra en slags 3D-karta för samordnad hantering av all 
information om evenemang eller byggprojekt. Därigenom vill man höja 
kostnadseffektiviteten, säkerheten och riskhanteringen vid evenemang och 
byggnadsproduktion. Mer info. 

Öppna stadsdata för enklare stadsvisualisering 
Öppna stadsdata som kan utnyttjas vid stadsvisualisering skulle spara både tid och 
pengar. Brahestads stad testade visualisering med modellen CityGML. Målet är att man 
genom projektet skapar exempelvisualiseringar på två olika plattformar, nämligen 
spelmotorn Unreal Engine 4 och programvaran 3ds Max som representerar mer 
traditionell renderingsteknik. Rendering innebär datoriserad framställning av en bild 
utifrån en 3D-modell. Mer info. 

Effektivare handel inom byggbranschen med e-affärer 
I projektet utarbetades en testversion av en e-tjänst för testning av hur 
produktinformation inom byggbranschen kan integreras i organisationers 
informationsöverföring och hur e-tjänsten kan effektivisera upphandlings- och 
leveransprocessen under byggprojekt. Entreprenörerna, logistikaktörerna och 
leverantörerna kommunicerade med varandra elektroniskt via tjänsten och på en 
serviceplattform. Mer info. 

Gemensam modell och portal för referenser inom byggsektorn 
I projektet tas en standardiserad, jämförbar och verifierad referensmodell fram för 
hela byggsektorn. Utifrån modellen utarbetas sedan en portal för insamling, hantering 
och visning av referenser gällande den byggda miljön (byggnader, vägar, broar osv.). 
Referenserna i portalen kan med hjälp av olika gränssnitt användas i olika tjänster, 
som bland annat i underlag och dokument för offertförfrågan. Mer info.  

Produktdatabaser enligt behoven i el- och VVS-branscherna 
Målet med projektet var att identifiera de mest centrala i planerarnas och 
byggherrarnas behov av produktinformation så att deras arbete i slutändan kan 
förenklas, underlättas och påskyndas, samt att skapa förutsättningar för att den 
behövliga produktinformationen i framtiden kan överföras direkt från befintliga 
produktdatabaser till planeringssystem, planeringsdokument och produktmodeller. 
Mer info. 

Artificiell intelligens (AI) i projektering av byggnader 
Regeringens mål är att göra Finland till världsetta i AI-tillämpning. I motsats till många 
andra sektorer har potentialen för AI-tillämpningar ännu inte kartlagts i 
byggbranschen. Projektets mål var att undersöka hur maskinlärning kan användas i 
projekteringen av byggnader. Maskininlärning är ett AI-område där syftet är att få 
datorn att ta fram användbara lösningar genom kombination av stora mängder 
utgångsdata som är omöjliga att analysera med andra tekniker. Mer info.  

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/byggnadsinformationsmodeller-som-hjalp-vid-organisering-av-evenemang.html
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Digitalisering av Tammerfors generalplan 
Målet med projektet var att utarbeta en datamodell som gör det möjligt att dela och 
vidareanvända information om markanvändningsbeslut producerad i anknytning till 
kommunens plan för den strategiska markanvändningen. Datamodellen utvecklades så 
att den gör det möjligt att koppla generalplanen till en datamodellbaserad 
landskapsplan på högre nivå i planhierarkin enligt markanvändnings- och bygglagen. 
Samtidigt kan generalplanen även kopplas till en datormodellbaserad detaljplan på 
lägre nivå i planhierarkin. Datamodellen utvecklades med öppet märkspråk och 
publiceras fritt för alla att använda. Mer info. 

Uppdatering av uppgifterna om kommunernas byggnader 
I försöket ville man skapa metodik och regelverk som kan användas för att genomföra 
automatiserad felsökning i byggnadsbeståndet. Metoderna omfattar krav på behövliga 
källmaterial och jämförelsevillkor för att kunna undersöka olika material, till exempel 
för hur man ur punktmolnet kan identifiera en byggnad som uppförts utan bygglov och 
som saknas i byggnadsregistret. Resultatet blir mer kvalitativa datamodeller över den 
bebyggda miljön. Mer info.  

Integrering av 3D-modeller för byggprojekt i kart- och stadsdata 
I projektet Vektor3 tog man fram ett webbaserat system för presentation av 3D-
modellerna för ett byggprojekt i detalj integrerade i GIS-kartdata och öppna 3D-
stadsmodeller. Det system som utarbetas under projektet skulle också innehålla ett 
programmerbart gränssnitt som ger relevanta aktörer – inom bland annat 
planläggning, projektering, underhåll och byggnation – ett helt nytt verktyg för att lösa 
problem under byggnadens livscykel. Mer info. 

Tjänst för länkade byggnadsdata på Aalto-universitetets campus 
I försöksprojektet publiceras byggnadsinformationsmodeller om byggnaderna på 
Aalto-universitetets campus i en tjänst för länkade byggnadsdata (Linked Building 
Data). Varje byggnad eller lokal tilldelas en webbadress där dess egenskaper och 
förhållanden är sökbara. Webbadressen fungerar dessutom som en länk till annan 
information genom att man i projektet kombinerar byggnadsinformation med IoT-
data. Tjänsten kan också användas vid forskning och undervisning kring 
byggnadsinformationsmodeller och byggande. Mer info. 

Kombination av 3D-material och spelteknologi hjälper 
stadsplaneringen 
Punktmolnsdata, 3D-projekteringsdata och en 3D-modellen av Helsingfors 
kombinerades på försök i ett referensprojekt för detaljplanläggningen av Skanslandet 
och Kungsholmen. En mer exakt modell av det planerade objektet togs fram genom 
fotogrammetri och infogades i modellen av Helsingfors. 3D-data från 
referensplaneringen infogades i den mer exakta modellen. Projektet hade 
spelteknologin som teknisk plattform och undersökte vilka möjligheter den erbjuder. 
Identifierade problem och möjligheter beskrevs och rapporterades för 
vidareutveckling av tekniken. Mer info. 

Informationen ska flöda på byggplatserna 
Projektet genomförde ett försök där byggarbetare fick väsentlig information för deras 
arbete och roller i realtid genom förstärkt verklighet (augmented reality) på 
byggplatsen. Med roll avses t.ex. elmontörens roll. Mer info. 
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Offentliggörande av information om byggnaders energieffektivitet 
Esbo stad genomförde ett projekt för offentlig användning av mätdata från byggnader. 
Målet för projektet var att höja energieffektiviteten i byggnader i samband med 
områdesutvecklingsprojekt. Konceptet för offentlig användning av mätdata omfattar 
insamling av data om energi- och vattenförbrukningen i byggnader och en offentlig 
jämförelse av byggnaders energieffektivitet utifrån dessa data. Konceptet pilottestades 
i utvecklingsområdet i Finno, som ska bli ett exempelområde för hållbar utveckling och 
energieffektivitet. Mer info.  

Efterlevnad av EU:s nya dataskyddskrav på fastighets- och 
byggsektorn 
Dataskyddsfrågor har inte hört till prioriteterna inom fastighets- och byggsektorn men 
EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) medför nya skyldigheter på detta område. I 
projektet tog man fram en e-kanal och standardiserade rutiner för iakttagande av 
förordningen inom sektorn. Mer info.  

Bättre iakttagande av renhetsklasserna för inomhusluften på byggen 
Luftkvaliteten i en byggnad påverkas i hög grad av huruvida kriterierna för 
renhetsklass P1 iakttas på bygget. Trots att kriterierna utarbetades för nästan tjugo år 
sedan förekommer det fortfarande brister i hur de iakttas. Försöket omfattade tester 
med olika metoder som ska underlätta byggnation enligt renhetsklass P1. Mer info. 

Kommunerna i skick 
I den första fasen deltog sju städer: Vanda, Borgå, Kangasala, Villmanstrand, 
Tammerfors, Björneborg och Tavastehus. Projektet gjorde upp en prioritetsordning för 
kommunerna över fastigheter i behov av reparation samt en bedömning över de olika 
objektens kommande reparationsbehov. Med hjälp av analysen kunde man bedöma 
riskområdena. Byggnadernas skick identifierades och med artificiell intelligens 
skapades ett detaljerat åtgärdsprogram där man undersöker inomhusluften, 
energieffektiviteten, tekniska risker i fastigheterna samt hur mycket reparationen 
kostar. Mer info. 

Algoritmer avhjälper problem med informationsöverföring 
Försökets mål var att uppnå en situation där arkitektens och projekterarens data 
sammanlänkas via algoritmer. När arkitekternas datamodell och projekterarens data- 
och beräkningsmodell skapas med samma algoritmer uppdateras alla modeller 
automatiskt med ändringar som sker under projekteringen. Då har båda parterna hela 
tiden uppdaterad information om konstruktioner och fogar med verifierad hållfasthet. 
Mer info.  

Interaktiv 3D-tjänst för stadsutveckling 
Projektet utvecklade en interaktiv 3D-tjänst som centrumutvecklare kan använda med 
webbläsare för att skapa och titta på en framtidsbild av stadens centrum. 
Framtidsbilden av staden kan granskas på plats med mobila enheter. 3D-tjänsten, 
erfarenheterna och framtidsbilderna från projektet kommer att utnyttjas i 
utvecklingen av Hyvinge centrum. Efter försöket kan andra städer ta i bruk liknande 
modeller och tekniska lösningar samt dra nytta av projektets erfarenheter. Mer info. 
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Bättre överföring av information i projekteringen av lokaler 
Försöksprojektets mål var att utveckla sätt att överföra lokalinformation från 
projektbeskrivningen till utförandet. Informationen skulle vara öppen och kunna 
redigeras, jämföras och analyseras. Bevarande och förädling av informationen spelar 
en nyckelroll – avvägningarna i projektbeskrivningen får inte försvinna vid övergången 
till projekteringen. Arbetssättet går ut på att önskemålen i projektbeskrivningen 
överförs via en IFC-datamodell från lokalförvaltningsprogrammet till cad-programmet 
och vidare till underhållsprogrammet. IFC är byggbranschens standard för överföring 
av objektrelaterad information mellan datasystem. Mer info. 

VR-glasögon av senaste generationen testas i byggprojekt 
Projektet testade VR-glasögon av den senaste generationen i byggprojekt och sökte 
banbrytande tillämpningar av tekniken.  Målet var att påskynda tillväxten i 
affärsverksamhet kring virtuella 3D-modeller. Mer info.  

Anvisningar om fastställande av krav för öppna gränssnitt i 
kommunernas informationssystem 
Målet för projektet var dels att kommunerna när de i fortsättningen skaffar 
informationssystem för byggnadstillsyn ska kunna uppge för it-leverantörerna vilka 
krav de har på programmets gränssnitt, dels att utveckla redan anskaffade system i en 
bättre riktning. Mer info. 

En jämförelsetjänst som underlättar valet av fastighetsmäklare  
Målet för utvecklingsprojektet var att utreda om en digital tjänst för jämförelse av 
fastighetsmäklare skulle fungera och om det lönar sig att inrätta en sådan tjänst. Med 
stöd av projektet kan man besluta om det finns skäl att fortsätta att utveckla tjänsten. 
Mer info. 

Kontroll över fuktproblem med passiva fuktighetsmätare  
Projektets huvudsakliga mål var att utrusta framtida byggnader med passiva RFID-
fuktighetsmätare vars fuktighetsdata kan utnyttjas optimalt. Fördelen med passiva 
RFID-givare är att de är förmånliga, batterilösa och trådlösa, varför de fungerar dolda 
inne i konstruktionerna så gott som för evigt. De passiva RFID-fuktighetsmätarna är en 
IoT-applikation (sakernas internet). Den stora mängd data som givarna producerar 
överförs till en molntjänst och till byggnadens BIM-datamodell, varifrån 
fuktighetsinformationen kan förmedlas vidare till de aktörer som behöver den. Den 
framtagna givarlösningen bör ur köparens synvinkel vara förmånlig och lätt att skaffa. 
Mer info.  

Pappersarbetet inom fastighetshandeln med ett klick 
I projektet digitaliserades insamlingen och delningen av information inom 
fastighetshandeln. I och med att de manuella arbetsskedena faller bort frigörs 
arbetstid för de jurister som sköter affären och de kan erbjuda kunderna bättre 
service. Mer info. 

AI-baserade prognosmetoder vid föregripande underhåll av smarta 
byggnader 
Avsikten var att utgående från data utreda om man med hjälp av artificiell intelligens 
(AI) på ett noggrant och tillförlitligt sätt kan lokalisera förekomsten av eventuella 
avvikelser i fastigheter och byggnader och om man utgående från data med hjälp av AI-
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teknik kan skapa en snabb, noggrann och universell modell som grund för underhållet 
av fastigheter och byggnader. Mer info. 

Serviceförfrågningar i fastigheter förmedlas från ett system till ett 
annat 
I projektet pilottestades en operatörsmodell för förmedling av arbetsförfrågningar. 
Målet är att skapa en allmän metod för att förmedla serviceförfrågningar i 
fastighetsbranschen mellan olika system och att ta reda på fördelarna och 
kostnadseffektiviteten med ett sådant system. Mer info. 

Mer data i byggnadernas BIM-modeller 
Målet var att få till stånd en diskussion om att utveckla kompatibiliteten hos uppgifter 
om den byggda miljön genom att utnyttja livscykelstandarder i BIM-modellernas 
användningsfall. Inom projektet skapades en molntjänstbaserad testmiljö, där olika 
aktörer kan testa att använda API-gränssnitt för att hålla byggnaders 
livscykeluppgifter uppdaterade. Mer info. 

Fjärrövervakning vid tömning av avloppsbrunnar 
Målet var att avloppsvattenbolaget ska kunna följa upp vattenytan i avloppsbrunnar 
med hjälp av fjärrövervakning. Då behöver kunden inte längre beställa tömning själv 
utan tömningsbolaget kan förutse när tanken blir full och även göra upp effektiva 
körrutter för tömningsbilen. Mer info. 

Nyckellös passage till studentboende 
Målet var att skapa ett behändigt och kostnadseffektivt kodlåssystem för 
passerkontroll i gemensamma lokaler, såsom bland annat gym, tvättstugor och 
klubbrum. Mer info.  

Effektivt utnyttjad byggutrustning 
Målet för projektet var att skapa en helt ny metod för att utnyttja och administrera 
utrustning inom byggbranschen. Plattformen för administration av utrustning sparar 
tid och pengar, minskar svinnet och förbättrar utrustningens nyttjandegrad. I 
förlängningen var målet att förbättra produktiviteten inom hela byggbranschen. Mer 
info.  

Användning av datamodeller vid fastighetsunderhåll 
Inom projektet testades och utvecklades en ny metod för att dra nytta av 
byggnadsinformationsmodeller i användnings- och underhållsskedet. På så sätt får 
man veta om metoden fungerar och om det är möjligt att införa den på bred front. Mer 
info. 

Smart parkering i Karjasillan Verstas 
Målet för projektet var att skapa ett smart parkeringskoncept som maximerar 
nyttjandegraden, sparar energi och sänker kostnaderna. Parkeringen flyter smidigare 
när bilarna dirigeras till rätt plats med hjälp av applikationer, belysning och 
informationstavlor. Mer info.  

Verksamhetsmodell för dynamisk nätverksplanering i kommunerna 
Målet med försöket var att förändra projektartade statiska nätverksundersökningar till 
förutseende processer samt att främja det informationsbaserade ledarskapet och det 
strategiska beslutsfattandet inom kommunorganisationen. Med hjälp av det dynamiska 
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servicenätverksprogrammet som utvecklades inom projektet får man analyserad och 
mångsidig information om servicenätverkets tillstånd så gott som i realtid. Mer info. 

Experthjälp med VR- och AR-glasögon 
Tjänsten grundar sig på VR-glasögon som bärs av en handledande expert, 
pekutrustning som kopplas till glasögonen samt AR-glasögon som bärs av en 
serviceperson eller montör. Den som utför fältservicen bär AR-glasögon och har en 
tillräcklig dataförbindelse. Experten har VR-glasögon och datahandskar. Från 
servicepersonens AR-glasögon förmedlas en 3D-bild och servicepersonens röst till 
experten. Expertens egna händer kopplas till den mottagna bilden med hjälp av VR-
teknik som om experten själv var i samma rum och position som servicepersonen. 
Servicepersonen ser expertens händer i samma position i förhållande till sin egen 
omgivning som experten genom sina VR-glasögon. Mer info. 

Öppna geodata inom planläggningen 
Målet var att ta fram ett GIS-baserat, redigeringsbart mätningssystem som bygger på 
öppna geodata och är fritt tillgängligt och som kan utnyttjas nationellt inom olika 
markanvändningsprojekt. Dessutom kartläggs möjligheterna till fortsatt användning 
av det material som tas fram inom systemet, till exempel när det gäller att producera 
visualiseringsmaterial för ett projekt. Mer info. 

Smidighet på byggarbetsplatser tack vare inomhuslokalisering 
Målet var att hitta tekniska lösningar för hur man under byggskedet ska kunna 
lokalisera utrustning inomhus på byggarbetsplatsen samt att undersöka hur denna 
information påverkar administrationen av utrustningen. Noggranna positionsuppgifter 
har många fördelar: arbetet på byggarbetsplatsen löper smidigt när alla som behöver 
informationen har tillgång till den. En mer noggrann optimering av utrustningen blir 
också möjlig. Mer info.  

”whatsapp” för renoveringsprojekt 
Målet för projektet var en ”whatsapp” för renoveringsprojekt, dvs. en digital plattform 
som underlättar kommunikationen mellan parterna i ett renoveringsprojekt samtidigt 
som projektet dokumenteras på ett ändamålsenligt och transparent sätt. Med hjälp av 
det digitala verktyget kan man i bild och text snabbt informera om hur 
renoveringsprojektet fortskrider, utan några separata byggplatsmöten, e-
postmeddelanden eller telefonsamtal. Mer info.  

Prognostisering av livscykelkostnader för bostadshus 
Inom projektet utvecklades bättre verktyg för administrering av bostadshus och testas 
hur byggnadsdata kan användas för prognostisering och planering. Projektet tog fram 
metoder för att skapa algoritmiska modeller av underhålls- och 
reparationskostnaderna för bostadshus. I projektet analyserades särskilt 
byggnadernas grunduppgifter, reparationshistoria, faktiska kostnader, IoT-mätningar 
samt de tekniska disponenternas uppskattningar av livscykelkostnader och 
reparationsbehov. Lämpligheten hos olika modelleringsmetoder, såsom artificiell 
intelligens, undersöktes. Mer info.  
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Effektivare infrastruktur och logistik på scoutlägret Kliffa med hjälp av 
IoT-nät 
Målet var att skapa en modell för ett snabbinstallerat och avgränsat IoT-nät som gör 
det möjligt att övervaka valda objekt t.ex. under evenemang och på byggarbetsplatser. 
Förhoppningen var att modellen även ska kunna användas vid utformningen av ett 
permanent nätverk för smarta städer (Smart City-nätverk). Mer info.  

IoT-dataoperatörsmodell för effektivisering av informationsflödet 
Försöksprojektet hade två mål. För det första gällde det att bevisa med hjälp av vilken 
IoT-dataoperatörsmodell man kan omvandla fristående data från olika källor till 
jämförbara enheter på en och samma plattform. För det andra försökte man ta reda på 
om det är möjligt att skapa en verktygsback (ett kodbibliotek) som kan användas av 
vilket IT-företag som helst för att bli IoT-dataoperatör. I försöksprojektet skapas en 
pilotmiljö på plattformen Platform of Trust. Det är fråga om en dubbelriktad 
marknadsplats och plattform som bygger på förtroende och öppenhet. Med 
dubbelriktad avses att aktörerna både berikar och utnyttjar de data som finns på 
plattformen. Med hjälp av plattformen kan olika aktörer utveckla sina tjänster utifrån 
de insamlade data. Mer info. 

Datamodeller i den administrativa processen för vägplaner 
Projektet hade som mål att införliva planmodeller i den administrativa processen i 
samband med vägbyggen. Man ville undersöka vilka egenskaper som krävs av en 
planmodell som används vid den administrativa behandlingen enligt landsvägslagen, 
varefter en modell utvecklades utifrån dessa krav. Mer info. 

Säkerhet i byggnader med hjälp av datamodeller 
Med hjälp av fungerande och tillräckligt enkla verktyg har man gjort det möjligt för 
räddningsmyndigheterna att använda byggnadsinformationsmodeller i den dagliga 
verksamheten. Försöksprojektets resultat främjar en utveckling som innebär att man i 
de allmänna kraven för datamodeller YTV 2012 borde ha beaktat säkerheten på ett 
mer övergripande sätt som en del av de egenskaper som ska definieras i 
datamodellerna. I och med försöket har verksamhetsprocesserna utvecklats så att även 
andra myndigheter och aktörer som ansvarar för säkerheten enkelt kan använda 
datamodellerna i sin verksamhet. Mer info.  

Levande digital generalplan i Idensalmi 
Målet var att skapa en fungerande geodataplattform som grund för utarbetandet och 
tolkningen av en generalplan så att gränssnitten till Finlands miljöcentrals material 
fungerar som grund för analyserna i stadens egen databas. Mer info.  

Pilottestning av KTI:s informationsmodell i samband med 
transaktionsprocesser 
I försöket testades KTI:s informationsmodell för fastighetsinvestering och 
fastighetsledning i praktiken genom att man skapar ett öppet gränssnitt mellan 
systemen RealXpro och Assetti för att överföra fastighetsinformation. Efter att 
modellen fastställts tillsammans med kunden och samarbetspartnern skapas 
funktioner som stödjer gränssnittet i fråga om bägge systemen. Därefter testas 
informationsmodellen tillsammans med kunden i fråga om överenskomna 
försäljningsuppdrag. Mer info. 

http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/effektivare-infrastruktur-och-logistik-pa-scoutlagret-kliffa-med-hjalp-av-iot-nat.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/iot-dataoperatorsmodell-for-effektivisering-av-informationsflodet.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/datamodeller-i-den-administrativa-processen-for-vagplaner.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/sakerhet-i-byggnader-med-hjalp-av-datamodeller.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/levande-digital-generalplan-i-idensalmi.html
http://www.kiradigi.fi/sv/forsoksprojekt/pagaende-forsoksverksamhet/pilottestning-av-ktis-informationsmodell-i-samband-med-transaktionsprocesser.html
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KIRAHub 
KIRAHub är en ideell organisation som fortsätter statens projekt (KIRA-digi) som en 
katalysator för hållbar digitalisering av den byggda miljön. På hemsidan läggs 
evenemang upp i en kalender. Man går med i nätverket genom att ladda upp en bild på 
sig själv och svara på några frågor. Det finns även en blogg på hemsidan. Tre personer 
är anställda för att driva hubben (VD, Chef för community & kultur och Chef för 
partnerskap). KIRAHub startade februari 2019. Intäkter för de första tre åren har 
säkrats genom bidrag från elva företag inom bygg- och fastighetsbranschen och 
kommuner. 

The Finnish Artificial Intelligence Accelerator 
The Finnish Artificial Intelligence Accelerator (FAIA) hjälper etablerade organisationer 
utveckla artificiell intelligens (AI). Acceleratorn initierades som ett gemensamt 
samarbete mellan The Ministry of Economic Affairs, Technology Industries of Finland 
och Silo.AI.  

FAIA har tre huvudfokus;  
1) AI Accelerator: För samman organisationer, startups, tjänsteleverantörer och 

akademin för att tillsammans jobba med verkliga fall. 
2) AI Playbooks: Guider om specifika AI-tekniker – Gemensamma lärdomar från 

AI Accelerator. 
3) AI Landscape: En lista med de främsta AI-företagen I Finland, som uppdateras 

vartannat år. 

Danmark 
Strategi för digitalt byggande 
Januari 2019 lanserades en strategi för digitalt byggande i Danmark. I strategin 
framgår det att det finns en mer omfattande användning av BIM i Danmark jämfört 
med andra länder. Samtidigt är byggbranschen en bland de minst digitaliserade 
sektorerna i Danmark. Det är främst arkitekter, ingenjörer och stora entreprenörer 
som använder BIM och andra verktyg.  

Strategin består av fem initiativ: 

Initiativ 1: Förmedla ”digital best practice” 
Det finns behov av goda exempel som kan inspirera och illustrera, så det kan vara värt 
att investera tid och pengar i digitala lösningar och kompetensutveckling. Därför ska 
förmedling ske av ”best practice”-exempel för byggbranschen, som illustrerar 
potentialen i digitala verktyg och kompetenser samt värdet med att fastlägga och 
implementera digitaliseringsstrategier. Förmedlingen kan vara tematiserad och 
webbaserad och fungera som uppslagsverk med konkreta lösningar och så att det 
löpande kan uppdateras med de senaste exemplen. 

  

https://kirahub.org/
https://faia.fi/
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Initiativ 2: Bättre vägledning till byggherrar om användning av digitala 
verktyg 
Byggherrar har olika digitala kompetenser och erfarenheter inom digitalt byggande. 
Erfarenhetsnivån har betydelse för byggherrens användning av digitala möjligheter, 
likaså huruvida krav på användning av digitala verktyg fastställs i anbud. Därför ska 
det utarbetas en samlad praktisk vägledning till byggherrar om användning av digitala 
verktyg. Det kan vara en vidareutveckling av den befintliga byggherrevägledningen 
och ska kunna användas för att styra ett byggprojekt på bästa möjliga sätt i varje 
byggfas. Vidare ska anbudsvägledningarna till allmänna och kommunala byggherrar 
kompletteras med vägledning om användning av digitala verktyg. 

Initiativ 3: Klarlägga juridiska ramar för digitalt byggande 
Ett forskningsprojekt vid Köpenhamns Universitet ska stöttas, som heter ”Digital 
entrepriseret – BIM International”, som ska ta upp juridiska utmaningar vid 
användningen av BIM i internationella bygg- och anläggningsprojekt. 

Initiativ 4: Utveckling och test av nya samarbetsmodeller 
Ett mer effektivt samarbete kan ge ett väsentligt lyft för produktiviteten i byggprojekt. 
Digitaliseringen möjliggör och kräver nya samarbetsformer. Det finns idag exempel på 
samarbetsformer som skapar incitament för ett tätare samarbete på tvärs genom bl.a. 
användning av digitala verktyg, som t.ex. Integrated Project Delivery (IPD). IPD är en 
samarbetsmodell med ursprung från USA som uppmuntrar till ökat samarbete och 
transparens under projekttiden. Det finns även flera exempel på tidig involvering av 
entreprenörer och leverantörer. Därför ska det etableras ett samarbete med relevanta 
intressenter, med syftet att utveckla och prova nya modeller för samarbete mellan 
aktörer i byggprocessen för att bättre nyttja digitalisering. Det kan vara nya former för 
ansvarsfördelning och delning av data.  

Initiativ 5: Klarlägga utmaningar vid användning av anbud med 
mängder 
När en entreprenör ska ta fram ett anbud behöver entreprenören känna till mängder 
av material. Om entreprenören kan få mängderna direkt från byggherrens BIM-modell 
och lägga det som grund för sitt anbud kan transaktionskostnader minskas. 
Mängdberäkning har en stor effektiviseringspotential, särskilt med hänsyn till 
anbudsgivning, projektändringar och budgetstyrning, då parterna får större insikt i 
projektets ekonomi. En analys har påbörjats, som ska belysa utmaningarna vid 
mängdanbud i Danmark så att det blir enklare att genomföra. 

BLOXHUB 
BLOXHUB är en nordisk hub för hållbar stadsutveckling som hjälper sina medlemmar 
att hitta partner, dela kunskap och skapa affärsmöjligheter. BLOXHUB arrangerar 
program och evenemang. De jobbar med partner i Europa, Nordamerika och Asien och 
verkar på lokal och global skala. Deras medlemmar består av 325 företag, 
forskningsinstitut, organisationer och offentliga organisationer som jobbar med 
arkitektur, design, konstruktion, teknik eller andra områden relaterat till hållbar 
stadsutveckling.  

BLOXHUB är lokaliserat i ett 9000 m2 stort område för co-working i centrala 
Köpenhamn. Som medlem kan man ha sitt kontor där eller besöka hubben för 
aktiviteter och använda ”community space”. Se film, 3:38 min. 

https://bloxhub.org/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=H5FioevzrSg&feature=emb_logo
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BLOXHUB har definierat åtta agendor inom hållbar stadsutveckling: Circular economy, 
Design DNA, Digitalization, Governance, Livability, Buildings, Mobility, Resilience. 
 

 

Figur 5 BLOXHUB är en nordisk hub för hållbar stadsutveckling 
Källa: https://bloxhub.org/ 

Programmen som BLOXHUB erbjuder är: 

Urban Partnerships 
Urban Partnerships består av följande: 

• Global Business Match: Ett internationellt matchmaking program (2-6 dagar 
eller 3-6 månader) 

• Global Partner Match: 2-3 h interaktivt affärsmöte som introducerar 
internationella partner till relevanta medlemmar hos BLOXHUB 

• Bloxhub Roundtable: 90 min rundabordsamtal för medlemmar med temat 
”Reboot the revenue - How do we continue to innovate and increase the 
revenue during and after the COVID-19 crisis?” 

• Business match: 1-3 dagars workshop med fokus på innovation. 
• Match funding: En databas med extern finansiering och stöd för 

utvecklingsprojekt inom bygg, arkitektur, design, digitalisering och 
stadsutveckling. En överblick av offentliga och privata finansiärer, 
inspirerande exempel och verktyg för att komma igång med sin ansökan. 

https://bloxhub.org/
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Se exempel på konkret resultat, där danska aktörer har hjälpt Riga stad med plan för 
renovering av befintliga byggnader. 

International networks 
BLOXHUB samarbetar med många partner globalt. Partnerskapen inkluderar 
strategiska allianser med andra hubbar och nätverksorganisationer som delar visionen 
om hållbar stadsutveckling. 

Tech Match 
Tech Match matchar danska företag i byggsektorn med startups från EU, som 
tillhandahåller teknik som AI, robotar, BIM, IoT, mjukvaror och sensorer. Tech Match 
finansieras av Realdania och fasciliteras av FundingBox och BLOXHUB. Tech Match 
utförs i tre steg: 

1. En enkel ansökan fylls i, där utmaningen beskrivs. 
2. Tech Match team kontaktar företaget och försöker hitta en bra matchning 

mellan företaget och en EU tech startup 
3. Om projektet beviljas och Realdania väljer projektet kan finansiering erhållas 

för upp till 50 000 Euro i löner och 50 000 Euro för prototyper (material, 
mjukvara, konsulter) 

Steg 1-2 genomförs hösten 2020 och steg 3 genomförs jan-juni 2021. 

Tech Match upprättades på grund av att det finns många små och medelstora 
byggföretag som har innovativa och hållbara lösningar, men inte nödvändigtvis 
fördjupad kunskap om de senaste teknikerna och hur man implementerar dem. 
Omvänt så finns det många tech startup i EU med de senaste teknikerna och 
specialkompetens, men de har inte ett direkt fokus på byggsektorn. 

Fem projekt inom Tech Match genomförs nu; Smart conveyors, Exosceletons for 
bricklayers, Recycling water unit, Manhole covers made smart, Object recognition for 
urban planning. 

Urban Tech 
Innovationsprogrammet Urban tech pågår 2019-2021 med 10 startups i varje cykel (3-
månader). Pilotprojekt skalas upp och startups förs samman med stora danska företag. 
Partner är anslutna till programmet. Medverkande startups får 15 000 Euro för att 
kunna vara med (täcker utgifter när de bor i Köpenhamn m.m.). De får även andra 
fördelar, som tillgång till mentorer, partner och nätverk i Danmark och internationellt. 
Programmet stöds av Rainmaking.  

Följande nyckelområden ingår i Urban Tech: 
• The Built Environment (3D process design, AR/VR, Automation, Energy 

Intelligence, Modularity in Urban Environments, BIM, Renewable / Recycled 
Materials, Smart Materials) 

• Buildings, Inside & out (Digital Services, Emissions Reduction, Energy Capture 
Integration, Environment Monitoring, HVAC Management, Resilience, 
Ventilation) 

https://bloxhub.org/case/case-2/
https://bloxhub.org/programs-2/tech-match/
https://realdania.dk/
https://fundingbox.com/
https://bloxhub.org/tech-match-2/smart-conveyors/
https://bloxhub.org/tech-match-2/exoskeletons/
https://bloxhub.org/tech-match-2/exoskeletons/
https://bloxhub.org/tech-match-2/winner-3/
https://bloxhub.org/tech-match-2/manhole-covers/
https://bloxhub.org/tech-match-2/object-recognition/
https://bloxhub.org/tech-match-2/object-recognition/
https://urbantechprogram.io/
https://urbantechprogram.io/partners/
https://urbantechprogram.io/#UT-benefits
https://rainmaking.io/
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• Energy & Hyper Connectivity (5G & Fiber applications, AI and Analytics, 
Energy Infrastructure, Edge Computing, Environment Sensors, EV Charging, 
Real-time Data, Open (Big) Data) 

• Liveability (Circular Economy, City Analytics, Digital Inclusion, Energy 
Community Building, Consumer Data, Intelligent Assets, Interaction Design, 
User Experience 

Se film om Urban Tech, 0:55 min. 

Science forum 
Forskningsnätverken utvecklar ny kunskap och delar den inom nätverket och till 
medlemmarna i BLOXHUB. Det skapar en kunskapsdelning mellan forskare och 
praktiker. Nätverken som pågår nu är Smart City Research, Circular Built Environment 
och Grand Solutions (start 2021). 

Circle House Lab 
Circle House Lab utvecklar framtida standarder för cirkulärt byggande och samlar fler 
än 90 experter inom cirkularitet i byggsektorn.  

AEC Hackaton @bloxhub 
Bloxhub samarbetar med AEC Hackatlon Organization och genomför hackathons för 
att utveckla lösningar på utmaningar i alla skeden för hållbart byggande. Se film, 2:58 
min. 

ConTech 
Industriens fond och Realdania finansierar projektet ConTech med Molio i spetsen (se 
film, 2:14 min). ConTech lanserades 30 juni 2020. Syftet är att öka byggbranschens 
produktivitet och hållbarhet genom att använda teknologi i alla delar av byggandet. 
Molio gör en stor förstudie med involvering av 90 aktörer, vilken ska presenteras i 
september. 

Estland 
Digitalisering övergripande 
Estland ligger långt fram inom digitalisering. När Estland blev självständigt från 
Sovjetunionien 1991 behövdes en ny statlig struktur byggas upp. Beslutsfattarna valde 
att satsa helhjärtat på internet och digitala lösningar. Genom sin digitala identitet kan 
många tjänster utföras. I stort sett hela landet har trådlöst internet, som ofta är gratis. 

Nästan alla offentliga tjänster är digitala, medborgarna röstar online och de var först ut 
i världen att erbjuda virtuellt ”e-medborgarskap”. Något förenklat innebär det att vem 
som helst, oavsett nationell tillhörighet, kan registrera en estnisk digital identitet och 
starta företag i landet, och sedan få tillgång till inhemska tjänster som banker, 
redovisningsfirmor och virtuella kontor – allt ett företag kan behöva. Syftet är att få 
bättre ekonomi och fler medborgare. Genom att låta människor och företag etablera 
sig i Estland virtuellt har de en konkurrensfördel. Möjliggöraren var Estlands digitala 
infrastruktur som gör att du inte behöver vara fysiskt närvarande för att underteckna 
ett kontrakt eller starta företag – allt kan skötas över internet med hjälp av en stark 
digital identitet. 

https://www.youtube.com/watch?v=2X4zCWRCLgg&feature=emb_logo
https://bloxhub.org/programs-2/science-forum-2/
https://bloxhub.org/smart-city-research/
https://bloxhub.org/circlehouselab/
https://bloxhub.org/aec-hackathon-bloxhub/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=eMPD9O8Y02g&feature=emb_logo
https://www.industriensfond.dk/
https://realdania.dk/
https://molio.dk/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0jG5Gz80yHQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=0jG5Gz80yHQ&feature=emb_logo
https://molio.dk/nyheder-og-viden/nyheder/seneste-nyt/samarbejde-om-contech/
https://cio.idg.se/2.1782/1.689799/taavi-kotka-estland/sida/2/estland--en-digital-nation
https://cio.idg.se/2.1782/1.689799/taavi-kotka-estland/sida/2/estland--en-digital-nation
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I stort sett det enda som inte går att göra online är att gifta sig, skilja sig eller att sälja 
huset (av säkerhetskäl, så att man kan säkerställa att ingen har tvingat dig). Landet 
lägger stora resurser på cybersäkerhet och tjänsterna övervakas dygnet runt året om. 
Tekniskt använder man tekniken KSI, Keyless Signature Infrastructure, som utnyttjar 
kryptografi med hashfunktioner i blockkedjor, som i bitcoin. Estland har fler startup 
per capita än något annat land (i tät konkurrens med Israel). 

Se videos: 

• e-Estonia introduktion 
• e-Estonia future part 1 
• e-estonia future part 2 
• Reportage från CNBC om digitalisering i Estland 

Nationell strategi för Artificiell intelligens 
Estland har en strategi för AI - National AI Kratt strategy (läs faktablad och strategin). 
Strategin har många åtgärder kring bl.a. kompetensutveckling, finansiering och 
innovation. En åtgärd är ”Making technical requirements for sustainability a condition 
for funding the development of AI solutions. (1.24)”. 

e-construction platform 
I Estland håller en ”e-construction platform” på att utvecklas, som ska tillhandahålla 
digital infrastruktur för att gemensamt kunna dela data och integrera innovativa 
tjänster relaterat till planering, design, konstruktion och drift av byggd miljö. 

BIM 
I ”Handbook for the introduction of Building Information Modelling by the European 
Public Sector” av EU BIM Taskgroup beskrivs implementeringen av BIM i Estland. Ett 
kluster av privata företag skapades för att standardisera BIM, vilket var ett viktigt 
första steg för att introducera BIM nationellt. The Ministry of Economic Affairs and 
Communications tillkännagav ett gemensamt initiativ med näringslivet för att 
uppmuntra BIM i sektorn, med definierade arbetsflöden och standarder. 
Departementets vision var “digitalize the entire industry so that all the value chain 
stakeholders benefit; and to drive a performance improvement for the whole 
industry”. 

Första fasen innebar att tillsätta en mindre grupp offentliga aktörer under ledning av 
Ministry of Economy and Communications, som var redo att introducera BIM-krav i 
sina anbud. Därefter blev flera offentliga aktörer övertygade att gå med i initiativet. 
Detta resulterade i en stor grupp av offentliga beställare, som innefattade majoriteten 
av den offentliga upphandlingskraften i Estlands byggsektor. Detta skapade en 
trovärdig röst för visionen att digitalisera hela sektorn och offentliga egendomar. Som 
en tredje fas tillkännagav denna grupp krav för ett stegvist BIM-införande för 
kommande år.  

Departementet tillhandahöll ett långsiktigt åtagande för att introducera BIM i 
offentliga byggprojekt, vilket gav näringslivet självförtroende att investera i utbildning, 
kompetensutveckling, nya arbetssätt och ny teknik. Nyckelaktörer identifierades och 
involverades i programmet för att involvera privata och offentliga aktörer. Att 
involvera framträdande personer hjälpte också till att säkerställa att visionen, 

https://www.nyteknik.se/digitalisering/estland-har-sprungit-om-sverige-i-digitaliseringen-6778874
https://www.nyteknik.se/digitalisering/estland-har-sprungit-om-sverige-i-digitaliseringen-6778874
https://www.youtube.com/watch?v=27B4R9XWkhg
https://www.youtube.com/watch?time_continue=34&v=5JoFDjmb9P4&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=h41bBQbPxts&feature=emb_logo
https://www.cnbc.com/2019/02/08/how-estonia-became-a-digital-society.html
https://e-estonia.com/new-e-estonia-factsheet-national-ai-kratt-strategy/
https://e-estonia.com/wp-content/uploads/2020-april-facts-ai-strategy.pdf
https://f98cc689-5814-47ec-86b3-db505a7c3978.filesusr.com/ugd/7df26f_27a618cb80a648c38be427194affa2f3.pdf
https://eehitus.ee/wp-content/uploads/2019/07/e-construction-platform-vision-ENG.pdf
http://www.eubim.eu/downloads/EU_BIM_Task_Group_Handbook_FINAL.PDF
http://www.eubim.eu/downloads/EU_BIM_Task_Group_Handbook_FINAL.PDF
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gemensamma mål och planerade aktiviteter kommunicerades tidigt och ofta till privata 
och offentliga aktörer.  

Estonian digital construction cluster (EDCC) 
Estonian digital construction cluster (EDCC) är en paraplyorganisation för företag som 
är engagerade i konstruktion och fastighetsutveckling, arkitekter och ingenjörer, 
forskningsinstitut, IT-företag, materialproducenter och företag som erbjuder 
fastighetstjänster. Kortfattat - alla aktörer som är involverade i en byggnads livscykel. 
Klustret etablerades för att skapa en gemensam utveckling av framtida digitala 
lösningar som gör byggprocessen mer effektiv, transparent, snabb, mer lätthanterlig 
och till slut billigare. Klustret har fått 600 000 Euro av Regional Development Fund. 

 

Figur 6 Estonian Digital Construction Cluster (EDCC) verkar för att göra byggprocessen mer 
effektiv, transparent, snabb, mer lätthanterlig och till slut billigare. 
Källa: https://estoniandcc.com/  

Bland annat har klustret arrangerat en träff för att diskutera hur aktörer i Estland kan 
introducera ”Alliance procurement models” baserat på ”Integrated Project Delivery 
(IPD)” och tagit fram en hemsida för att marknadsföra estniska företag och universitet 
som kan erbjuda innovativa kunskapsbaserade lösningar för en byggnads hela 
livscykel.  

https://digitaalehitus.ee/
https://estoniandcc.com/
https://estoniandcc.com/good-to-know/ipd-alliance-or-new-procurement-models-that-change-the-mindset-in-the-construction-industry
https://estoniandcc.com/good-to-know/ipd-alliance-or-new-procurement-models-that-change-the-mindset-in-the-construction-industry
https://estoniandcc.com/
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EDCC har följande arbetsgrupper: 
• Integrated Project Implementation Working Group (IPT) 
• BIM working group 
• Export working group 
• Cooperation with state and local governments 
• Data working group 
• Parametic Design working group 
• InfraBIM working group 
• Working Party on Culture and Communication 
• Materials Manufacurers working group 

 

Gemensamt avtal 
Som ett resultat av ett studiebesök till Singapore för etablerade aktörer i 
byggbranschen och the Ministry of Economic Affairs and Communications lades en 
grund för strukturella förändringar i bygg- och fastighetssektorn genom ett 
gemensamt signerat avtal. Målet med det gemensamma avtalet är att öka effektiviteten 
i byggsektorn, förbättra implementeringen av digitala modeller som t.ex. BIM i 
samarbete med universitet samt göra arbetsflödet för livscykeln för byggnader 
transparent, iakttagbar och kostnadseffektiv. Etableringen av en grund för nya digitala 
tjänster för byggsektorn och en snabb och sömlös process för byggrelaterade 
dokument avtalades också.  

2020 Digital construction hackathon 
För andra gången arrangerarde The Estonian Ministry of Economic Affairs and 
Communications och Estonian Digital Construction Cluster och Garage48 en plattform 
under 48 timmar för att digitalisera byggbranschen. 2020 Digital construction 
hackatlon gick av stapeln online den 25-27 september 2020. Åtta utmaningar har 
beskrivits, vilka lösningar skapas för. 

Lettland 
Association for Construction Industry Digitalisation 
Association for Construction Industry Digitalisation är en organisation som 
introducerar och utbildar byggsektorn för att använda nya digitala processer och 
tekniker och därmed effektivisera deras arbete. De utvecklar och implementerar 
verktyg som BIM, förbättrar Key Performance Indicators (KPI), påverkar lagstiftning, 
främjar hållbarhet m.m. 

  

https://estoniandcc.com/good-to-know/foundation-for-the-success-story-of-estonian-e-construction-established-in-cooperation-of-the-ministry-of-economic-affairs-and-communications-at-the-working-visit-to-singapore
https://garage48.org/events/garage48-digital-construction-2020
https://garage48.org/events/garage48-digital-construction-2020
https://buvid.lv/en/homepage/
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Litauen 
The Ministry of Environment med partner Vilnius Gediminas Technical University, 
Kaunas University of Technology, State Enterprise Lithuanian Road Administration, 
State Enterprise Turto bankas and State Enterprise Certification Centre for 
Construction Products implementerar för närvarandet projektet “Creation of the 
measures to increase efficiency of the life cycle processes of public sector construction 
works using Building Information Modeling (BIM)" (BIM-LT project). BIM-LT project 
startade 2019 och ska avslutas januari 2022. Läs mer om projektet. 

The Ministry of the Environment tar även fram en strategi för implementering av BIM 
på statlig nivå. Strategin ska innefatta en vision och riktlinjer för implementeringen av 
BIM i byggsektorn för nästkommande åtta år.  

Den 20 maj 2020 var en stor dag för byggsektorn i Litauen. Regeringen godkände att 
obligatorisk ansökan med BIM-metoder ska ske från 1 januari 2021 för design och 
byggnation av offentliga byggnader med särskilda krav. BIM-metoder ska användas av 
de största kunderna i offentlig sektor. För andra aktörer i offentlig sektor kommer 
användning av BIM-metoder rekommenderas. The Ministry of Environment of the 
Republic of Lithuania har förberett tillägg till the Law on Public Procurement och the 
Law on Procurement by Clients in the Field of Water Management, Energy, Transport 
or Postal Services. Regeringen har godkänt tilläggen och har lämnat dem till 
parlamentet. Tilläggen har designats för att möjliggöra implementering av besluten 
ovan. Tilläggen gör det möjligt för kunder att ställa krav eller kriterier vid 
upphandling. 

En annan stor dag var den 12 augusti i år. Regeringen godkände etableringen av 
Lithuanian national construction information classification system (NSIK). 
Etableringen av NSIK är en av de grundläggande åtgärderna för att säkerställa en 
allmän ansökningsprocess med BIM-metoder.  

The Ministry of Environment har även lanserat en hemsida för alla initiativ kring 
digitalisering av byggsektorn i Litauen. Läs mer här (använd översättning i 
webbläsaren).  

  

https://statyba40.lt/titulinis/bim-lt-projektas/
http://www.statyba40.lt/
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Storbritannien 
Digital Built Britain 
Den brittiska regeringen har tagit fram ett program för att skapa ett digitalt, integrerat 
angreppssätt för den byggda miljön. Digital Built Britain är ett partnerskap mellan The 
Department of Business, Energy & Industrial Strategy (BEIS) och Innovate UK för att 
skapa en digital ekonomi för infrastruktur, byggnader och tjänster.  

Programmet är designat för att transformera hur yrkespersoner inom brittiska bygg- 
och förvaltningsbranschen ser på social och ekonomisk infrastruktur genom digital 
teknik. Det innefattar hur de planerar, bygger, underhåller och använder infrastruktur 
samt ombyggnation, återställande och nybyggnation av byggda tillgångar. 

Digital Built Britain ska: 
• höja kompetensen hos många människor så att de förtroget kan använda 

teknik för att digitalisera sina byggprojekt och underhålla byggd miljö. 
• hjälpa företag och organisationer från Storbritannien av alla storlekar att 

fånga möjligheter som erbjuds genom teknik samt öka deras omsättning på 
nationella och internationella marknader. 

• utveckla och främja standarder, exempel och policies som stödjer starka, 
innovativa bygg- och förvaltningssektorer. 

• etablera nya modeller för leverans och samarbeten som låter Storbritannien 
bibehålla sin position som global ledare. 

Centre for Digital Built Britain (CDBB) är ett partnerskap mellan the Department of 
Business, Energy & Industrial Strategy och the University of Cambridge. Centrumet 
etablerades 2017 som hemvisten för UK BIM och Digital Built Britain Programmes. Här 
finns några exempel på resultat, verktyg och guidande dokument och rapporter. 
Arbetsgrupper inom CDBB är: Digital Framework Task Group (DFTG), Public Sector 
ISO Transition Working Group (PSITWG), BIM Interoperability Expert Group, Home 
Nations Working Group, Buildings Client Group och Local Authorities (LA) Working 
Group. 

National Digital Twin programme (NDTp) genomförs av CDBB. Programmets vision är: 
”To progress our society, economy and environment through collective innovation.” 
Programmets mål är att leverera ett ramverk, kallat “Information Management 
Framework”, för att möjliggöra en nationell digital tvilling och föra samman näringsliv, 
akademin och regeringen i den agendan. Ett antal principer har tagits fram för 
utvecklingen av den nationella digitala tvillingen (Gemini Principles). NDTp lanserade 
våren 2020 dokumentet “Information Management Framework for the built 
environment”. Se webbinarium om dokumentet från 8 juni 2020 och mer information.  
CDBB har bjudit in till en öppen konsultation för att få feedback på ramverket.  

https://www.gov.uk/guidance/creating-a-digital-built-britain-what-you-need-to-know
https://www.cdbb.cam.ac.uk/
https://www.cdbb.cam.ac.uk/resources/casestudies?page=1
https://www.cdbb.cam.ac.uk/subject/tool-0
https://www.cdbb.cam.ac.uk/subject/industry-guidance
https://www.cdbb.cam.ac.uk/Resources/insights
https://youtu.be/ChCNcLY6tKA
https://youtu.be/ChCNcLY6tKA
https://www.youtube.com/watch?v=GoIv5ritEiM
https://www.cdbb.cam.ac.uk/files/the_pathway_towards_an_imf.pdf
https://www.cdbb.cam.ac.uk/files/the_pathway_towards_an_imf.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cfJeM7PYkhY&feature=emb_logo
https://www.cdbb.cam.ac.uk/news/pathway-towards-IMF
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Figur 7 Center for Digital Built Britain (CDBB) är hemvisten för UK BIM och Digital Built Britain 
Programmes, där de bl.a. genomför National Digital Twin programme. 
Källa: https://www.cdbb.cam.ac.uk/what-we-do/national-digital-twin-programme 

DTHub har skapats av CDBB som en del av NDTp. DTHub är ett forum för ägare och 
leverantörer av digitala tvillingar, samt för experter inom information management, 
för att samarbeta för att nå visionen för NDTp.  De arrangerar en serie av Digital Twin 
Talks och digitala rundabordsamtal i webbinarieformat. 

UK BIM Programme 
Centre for Digital Built Britain (CDBB) har fått uppgiften att agera som övervakare 
avseende integriteten i UK BIM Programme och att bli erkänd nationellt och 
internationellt som den institutionen. Det innefattar:  

• kunskapsdelning för att utveckla och inspirera ett näringsliv som, tillsammans 
med akademin och policyskapare, tillhandahåller ledarskap vid införandet och 
implementeringen av nya digitala angreppssätt. 

• koordinerar och arrangerar en rad av evenemang och aktiviteter för att 
engagera näringslivet i att definiera och införa BIM för verksamheter och 
integration av tillgångar; tänka om kring deras affärsmodeller; och reflektera 
kring tillvägagångssätt där de kan använda teknik, data och analyser för att 
leverera sociala resultat genom den byggda miljön.  

• ett utbildningsprogram. 
• knyta samman med nationella och internationella standardiseringsorgan för 

att skapa och modifiera tekniska standarder och protokoll som förblir 
relevanta för behov i Storbritannien och som stödjer näringslivets införande 
och implementering av BIM. 

• tillhandahålla en länk mellan näringslivet och Centre for the Protection of 
National Infrastructure (CPNI) för att främja ett säkerhetstänk kring BIM och 
digital byggnation mer brett, och att säkerställa att nya bebyggelser 
utvärderas på lämpligt sätt. 

• främja UK BIM Programme internationellt för att skapa potential på 
exportmarknader.  

En strategisk plan för BIM togs fram och lanserades 2015. 

https://www.cdbb.cam.ac.uk/what-we-do/national-digital-twin-programme
https://digitaltwinhub.co.uk/
https://www.youtube.com/watch?v=70C0U2et6Sk
https://www.youtube.com/watch?v=70C0U2et6Sk
https://www.cdbb.cam.ac.uk/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/410096/bis-15-155-digital-built-britain-level-3-strategy.pdf
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The Construction Innovation Hub 
The Construction Innovation Hub är ett samarbete mellan Manufacturing Technology 
Center (MTC), BRE och Centre for Digital Built Britain (CDBB) med syfte att 
transformera Storbritanniens byggsektor (se film, 3:06 min). Missionen är att vara 
katalysatorn för att transformera Storbritanniens byggsektor genom tillverkning av 
teknologier och digitala sätt att arbeta som man kan förlita sig på och som är säkra – 
stärker produktiviteten, export och prestandan i tillgångar för att skapa nyttor till 
samhället.  

Industrial Strategy Challenge Fund (ISCF) 
The Industrial Strategy Challenge Fund (ISCF) är en del av regeringens Industry 
Strategy. ISCF startade 2016 och består av £4,7 biljoner under fyra års tid (se film, 2:11 
min).  Finansiering kan sökas för utveckling och test av lösningar för ett antal 
utmaningar. Fonden administreras av UK Research and Innovation. 

UK BIM Framework 
UK BIM Alliance, BSI och CDBB tillhandahåller UK BIM Framework, som ett 
överbryggande angreppssätt för att implementera BIM i Storbritannien. På hemsidan 
finns standarder och andra resurser för att använda BIM i olika skeden samlat.  

UK BIM Alliance 
UK BIM Alliance syftar till att säkerställa att BIM blir “business as usual” samtidigt som 
näringslivets arbete transformeras och framtidssäkras.  

Overcoming barriers to information modelling 
Via CDBB genomfördes ett projekt 2018-2019 som heter ”Future Cities in the Making: 
overcoming barriers to information modelling in socially responsible cities”. 
Rapporten ger en god bild av barriärer för Information Modelling (BIM och CIM) i 
Storbritannien och hur de kan övervinnas. 

Barriärerna som identifierades är: 
1. Organisatoriska barriärer 
2. Data-relaterade barriärer 
3. Tekniska barriärer 
4. Mänskliga barriärer 
5. Finansiella barriärer 
6. Rättsliga barriärer 

 
Analysen pekar mot några preliminära områden att utforska för att övervinna 
barriärerna: 

1. Samverkan 
2. Ledarskap 
3. Affärsmodell och investeringar 
4. Innovation och strategisk planering 
5. Integritet 

https://constructioninnovationhub.org.uk/
http://www.the-mtc.org/
http://www.the-mtc.org/
https://www.bregroup.com/
https://www.cdbb.cam.ac.uk/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=GJiIFAYha1I&feature=emb_logo
https://www.ukri.org/innovation/industrial-strategy-challenge-fund/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=fOuoSdFWK7Y&feature=emb_logo
https://www.ukri.org/
https://ukbimframework.org/
https://www.ukbimalliance.org/
https://www.cdbb.cam.ac.uk/files/cdbb_ecr_fsielker_future_cities_in_the_making_final_1_-_dr_franziska_sielker.pdf
https://www.cdbb.cam.ac.uk/files/cdbb_ecr_fsielker_future_cities_in_the_making_final_1_-_dr_franziska_sielker.pdf
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Fokusområdena som har identifierats för att överbrygga barriärerna är tvärgående och 
kan hjälpa till att överbrygga barriärer i flera kategorier. Till exempel kan en bra 
affärsmodell för information modelling bidra till att överbrygga organisatoriska 
barriärer. Det kan i sin tur bidra till att adressera de andra barriärerna. 
Studien ger forskarna stöd i slutsatsen att dialog kring planering, smart cities och 
byggnation ofta sker i stuprör, separerade från varandra. Dessa områden har 
potentiella överlappningar. Att föra samman dem kan bidra till effektivisering och 
förbättrade beslutsprocesser. Att kombinera fördelarna med GIS och 3D-visualisering 
med hjälp av CAD kan bidra till att överbrygga gap mellan dessa områden. För att 
information modelling ska möjliggöra smart planering och drift måste de som ansvarar 
för planering i staden komma närmare strateger som arbetar med smarta städer. 

 
 
Figur 8: Att föra samman dialog kring planering, smart cities och byggnation kan bidra till 
effektivisering och förbättrade beslutsprocesser. Källa: Future Cities in the Making: overcoming 
barriers to information modelling in socially responsible cities 

The Rapid Cycleway Prioritisation Tool 
The Rapid Cycleway Prioritisation Tool är ett verktyg som identifierar prioriterade 
lokaliseringar av cykelvägar. 

Bristol 
Bristol uppmärksammas ofta som en av Storbritanniens smartaste städer. Inom staden 
finns ett team som är dedikerade att utveckla Bristols strategi för att vara en ”smart 
city”. Forskare som genomförde studien ”Future Cities in the Making: overcoming 
barriers to information modelling in socially responsible cities” identifierade tre 
faktorer som signifikant bidrog till Bristols förmåga att överbrygga barriärer för 
digitalisering; hur kommunen är strukturerad, organisatoriska arrangemang och 
ledarskap (se sid 51-53). 

Connecting Bristol är Bristols “smart city strategy” för en femårsperiod. Strategin ska 
ge stöd för att uppnå “Bristol’s One City Plan”. One City Plan är en ambitiös vision för 
det framtida Bristol fram till 2050. Visionen lyder: “In 2050 Bristol is a fair, healthy and 
sustainable city. A city of hope and aspiration; where everyone can share in its success. 
Bristol is digitally enabled and well-connected with world-class infrastructure and 
inclusive services for the prosperity of the city and its citizens. This supports access to 
employment, education and services for all.” 

https://www.cdbb.cam.ac.uk/files/cdbb_ecr_fsielker_future_cities_in_the_making_final_1_-_dr_franziska_sielker.pdf
https://www.cdbb.cam.ac.uk/files/cdbb_ecr_fsielker_future_cities_in_the_making_final_1_-_dr_franziska_sielker.pdf
https://www.iot-nn.com/2020/06/30/toolkit-identifies-locations-for-cycleways-in-england/
https://www.cdbb.cam.ac.uk/files/cdbb_ecr_fsielker_future_cities_in_the_making_final_1_-_dr_franziska_sielker.pdf
https://www.cdbb.cam.ac.uk/files/cdbb_ecr_fsielker_future_cities_in_the_making_final_1_-_dr_franziska_sielker.pdf
https://www.connectingbristol.org/wp-content/uploads/2019/09/Connecting_Bristol_300819_WEB.pdf
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Figur 9: Connecting Bristol är Bristols “smart city strategy” för en femårsperiod 
Källa: https://www.connectingbristol.org/  

Bristol använder sig av medskapande processer, både top-down och bottom-up. De 
menar att initiativ för att skapa en smart stad som involverar eller leds av medborgare 
får ett större stöd och blir därmed mer framgångsrika och hållbara. 

Bristol stads Connected City består av: 
• City Innovation Team – Ett litet team med interna innovationsrådgivare 

med expertis inom bl.a. smart teknik, data, sociala faktorer och 
användarvänlig design, design thinking, future thinking, social innovation 
och medborgarengagemang. Teamet samarbetar inom kommunen och 
externt i staden för att stödja innovation, tackla utmaningar och 
implementera lösningar för smarta städer. 

• Bristol Is Open (BIO) – Stadens testbädd som möjliggör att på ett säkert sätt 
testa nya lösningar och tjänster innan de skalas upp brett i staden. BIO 
utvecklades i samarbete med University of Bristol och drivs nu fullt ut från 
Bristol stad. 

• Bristol Operations Centre  – En “smart city hub” som startade 2017. Hubben 
levererar många olika tjänster, bl.a. övervakning av trafik, offentliga miljöer 
och säkerhetsalarm. 

• Bristol City Council Information Technology (IT) services – Tillhandahåller 
funktioner för alla aspekter avseende IT internt och externt.  

• Service teams inom Bristol City Council – stadens intreprenörer som löser 
problem och förbättrar hur tjänster utförs. 

https://www.connectingbristol.org/wp-content/uploads/2019/09/Connecting_Bristol_300819_WEB.pdf
https://www.bristol.gov.uk/policies-plans-strategies/bristol-is-open
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The Factory at Knowle West Media Centre (KWMC) 
KWMC The Factory drivs av Knowle West Media Centre, en organisation som har gett 
stöd till lokalsamhället i Knowle West sedan 1990. The Factory är en digital 
fabricering, en hub för design och prototyper, där kreativa praktiker, teknologer och 
invånare medverkar. Det är en plats där människor utforskar nya modeller för 
tillverkning, cirkulär ekonomi och hållbara material genom att få nya förmågor, 
utveckla produkter och affärsmodeller. Det skapar en brygga mellan labbutveckling, 
och kommersiell driftsättning och stödjer öppen, skalbar och inkluderande deltagande 
av medborgare. Dessa sammankopplingar är avgörande för Knowle West, där 
nedläggningen av lokala fabriker ledde till en hög arbetslöshet.  

Manchester 
Manchester har medverkat i det EU-finansierade projektet Triangulum tillsammans 
med Stavanger i Norge och Eindhoven i Nedrländerna. Läs mer om några delprojekt 
och resultat från Manchester: 

• Microgrid Central Controller 
• Building Optimisation – Manchester Art Gallery 
• Energy Storage System 
• Grid Independence Study 
• Data Innovation Challenges 

Milton Keynes 
Milton Keynes skulle växa från 250 000 till 300 000 invånare under tio år. Staden 
identifierade problem avseende energi, transport och vattenförbrukning och beslutade 
att använda Internet of Things för att göra livet mer effektivt för invånarna samtidigt 
som staden hanterar tillväxtproblem. The MotionMap app beskriver rörelse av fordon 
och människor i staden i realtid. Ett sensorsystem meddelar bilförare var det finns 
lediga parkeringsplatser. Det finns fjärrstyrd sensorteknik i stadens 80 
återvinningscentraler. Sensorerna kommunicerar med lastbilarna som ska tömma 
tunnorna, så de åker dit först när tunnor är fulla. 

Irland 
Dublin 
Smart Dublin är grundat av Dublin stad och för samman teknikleverantörer, akademin 
och medborgare för att transformera offentliga tjänster och höja livskvaliteten. De har 
sex teman; Environment, People, Mobility, Economy, Government och Living. 

  

https://kwmc.org.uk/thefactory/
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/1_Manchester_Midrogrid.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/2_Manchester_Energy_Building-Optimisation.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/3_Manchester_Energy_Energy-storage-system.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/4_Manchester_Energy_-Grid-Independence.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/10_Manchester_ICT_Data-Innovation.pdf
https://smartcityhub.com/technology-innnovation/six-smart-cities-smart/
https://smartdublin.ie/
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Tyskland 
Morgenstadt 
Innovationsnätverket Morgenstadt: City Insights består av 13 städer, 20 företag, 11 
Fraunhoferinstitut och 6 strategiska partner. Nätverket vill integrera städer av olika 
storlekar. The Fraunhofer Society har identifierat nio sektorer som är avgörande för 
hållbar stadsutveckling; 1) Mobility 2) Buildings 3) Water supply 4) Governance 5) 
Energy 6) Finance 7) Information and Communication Technologies 8) Logistics 9) 
Resilience  

Köln 
Köln medverkade i det EU-finansierade projektet GrowSmarter tillsammans med bl.a. 
Stockholm och Barcelona. Nedan beskrivs några av projekten i Köln. 

Smart Home System – private home management system 
Det tyska energibolaget RheinEnergie utvecklade en prototyp för ett Smart Home 
System till sina kunder i bostäder. Systemet innefattade termostater för värme, 
sensorer för fönster (öppna/stängda), smarta kontakter, sensorer för fukt och 
temperatur inomhus. Man kunde även sätta på och stänga av apparater via appen.  

Tekniken tillhandahölls till hushåll i området Stegerwaldsiedlung och det har 
installerats i fem bostäder. Feedbacken från boende var generellt mycket positiv. I en 
kvalitativ utvärdering rapporterade alla svarande att det blev lättare att värma deras 
hem och att uppskatta deras energiförbrukning. Energibesparingen var 8%. 

Siedlungsmanagement 
Lösningen består av ett virtuellt kraftverk (intelligent management system) som 
kopplar samman fotovoltaisk produktion, värmepumpar och batterier till 
energiproduktion utanför. Systemet verkar på områdesnivå och optimerar energi- och 
värmeförbrukning genom att sammankoppla intern energiproduktion (fotovoltaisk 
produktion, värmepumpar och batterier) med extern (fjärrvärme). Projektet leder till 
delvis självförsörjande leverans, vilket ger mindre tryck på energinätet, mindre 
koldioxidutsläpp och bättre luftkvalitet.  

Det tyska energibolaget RheinEnergie implementerade mjukvaran 
Siedlungsmanagement för att maximera självförsörjningsgraden i området 
Stegerwaldsiedlung (16 byggnader) som renoverades inom GrowSmarter. En 
laddstation för elfordon (bilar och elcyklar) är också integrerat. Mätare som 
installerades under renoveringen mäter och prognostiserar energiförbrukningen för 
nästkommande 36 timmar, vilket uppdateras var 15 minut. Lösningen är den första av 
sitt slag i Tyskland. 

Kombinerad laddstation med gatubelysning 
Stolpar för gatubelysning är inte längre enbart en källa för ljus, utan har blivit 
multifunktionella, smarta belysningsstolpar, vilka även kan användas för att 
tillhandahålla laddstationer för el och fungera som WiFi hotspots. Att använda 
befintliga stolpar för gatubelysning på detta sätt möjliggör besparingar, ger bättre 

https://www.morgenstadt.de/en.html
https://grow-smarter.eu/home/
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_13__Smart_home_system__Cologne.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_13__Smart_home_system__Cologne.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_17__Siedlungsmanagement__Cologne.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_21__Combined_Electric...pdf
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lösningar till medborgarna och erbjuder potential för tillkommande inkomst för 
kommuner.  

I Köln installerade RheinEnergie tre laddstationer för el på befintliga stolpar för 
gatubelysning i “Klimastraße”, vilket är den del av initiativet ”SmartCity Cologne” där 
RheinEnergie testar innovativa teknologier. Stolpen för gatubelysning hade redan 
utrustats med Wi-Fi hotspots. Laddstationen är öppen för allmänheten och har en 
maxkapacitet på 11kW. Årligen besparas 10 ton CO2. 

Analys av information från smarta mätare och manöverdon 
I Köln distribuerades smarta kontakter som en del av ett SmartHome system. En 
fullskalig molnbaserad infrastruktur för att samla in och analysera data 
implementerades för att få förståelse för hyresgästernas energiförbrukning. En 
webbaserad instrumentpanel för energi erbjöds till hyresgästerna, för att visualisera 
och jämföra deras historiska förbrukning med förbrukning i realtid. Detta möjliggjorde 
för hyresgäster att analysera och minska energiförbrukningen och kostnader. Det blev 
tydligt att det är avgörande att investera betydande och tidigt för att få hyresgästerna 
att medverka i mätningarna. Potentialen för energibesparingar uppskattades vara 
15%.  

Öppen urban big data plattform 
Partnern [ui!] utvecklade en öppen urban big data plattform kallad ‘[ui!] Urban Pulse’, 
som användes för att integrera information från Köln, leverantörer, privata partner etc. 
Arkitekturen av Urban Pulse består av tre huvudlager: Urbana sensorer och data 
(underst), Datalagring och processer (mitten) och Appar (överst). Data produceras i 
understa lagret, processas i realtid av smarta tjänster och lagras i mittenlagret och 
används (och visualiseras) i översta lagret. 

Nederländerna 
Läs Nederländernas digitala strategi. 

Amsterdam 
Amsterdam stad har som målsättning att ha noll utsläpp av koldioxid år 2040. På sid 
93-97 i denna e-bok sammanfattas vilka åtgärder som planeras. Amsterdam har vunnit 
the World Smart City Award for Circular Economy. Staden planerar att bygga 250 000 
nya bostäder före år 2050, där cirkulära principer används. På sid 147-152 beskrivs 
Amsterdam avseende smart cities. 

Amsterdam vill vara cirkulärt 2050. En stad där värdefullt material återanvänds och 
avfall inte produceras. Staden anlitade Kate Raworth och tog fram Amsterdam City 
Donought. Modellen beskriver hur samhället och företag kan bidra till en ekonomisk 
utveckling samtidigt som de respekterar gränserna för vår planet och vårat samhälle.  

https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_23__Smart_meter_information__Barcelona_and_Cologne.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_27__urban_data__Cologne.pdf
https://smartcityhub.com/collaborative-city/unique-ebook-smart-city-tales/
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkmap/ons-beleid/ambities-uitvoeringsagenda-2019/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=circulair&utm_content=redirect
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Figur 10: Amsterdam City Donought som stöd för att bli en cirkulär stad till 2050. 
Källa: https://www.amsterdam.nl/  

Strategin utgår från en ”Circular processing ladder” och innehåller tre värdekedjor: 

1. Mat och organiskt avfall 
2. Konsumtionsvaror 
3. Byggd miljö 

Staden övervakar och mäter hur det går.  

Amsterdam har tagit fram ”Innovation and Implementation Programme 2020-2021”. 
De jobbar både top-down och bottom-up.  

För byggd miljö har utvecklingsinriktningar fastställts som bl.a. handlar om att 
stimulera till cirkulär områdesutveckling, integrerade angreppssätt och klimatsäkrad 
byggnation. Cirkulära kriterier används vid marktilldelning och upphandling i alla 
bygg- och infrastrukturprojekt och för offentliga miljöer. Byggnader ska utvecklas med 
anpassningsbara funktioner och system. Förnybara och återanvända byggmaterial ska 
användas och cirkulär renovering ska stimuleras vid renovering av byggnader (privata 
och ”social housing”).  

Amsterdam stad har skapat Amsterdam Smart City, som är en innovationsplattform 
som för samman proaktiva medborgare, innovativa företag, kunskapsinstitut och 

https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/werkmap/ons-beleid/ambities-uitvoeringsagenda-2019/gezonde-duurzame-stad/amsterdam-circulair-2020-2025/?utm_source=www.amsterdam.nl&utm_medium=internet&utm_campaign=circulair&utm_content=redirect
https://amsterdamsmartcity.com/
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offentliga myndigheter för att utforma den framtida staden. Det är ett offentligt-privat 
partnerskap och internationell gemenskap. 

AMS Institute 
AMS Institute använder Amsterdam stad som ett living lab. De samarbetar med 
offentliga och privata partner och medborgarna för att hitta interdisciplinära lösningar 
för städer. De designar, utvecklar och studerar metoder och verktyg för att processa 
data för städer, visualisering och applikationer.  

Eindhoven 
Läs Flyer: Eindhoven Strijp-S och Flyer: Eindhoven Eckart-Vaartbroek. 

Det finns många resultat från utveckling och testning inom det EU-finansierade 
projektet Triangulum, som Eindhoven medverkade i tillsammans med bl.a. Stavanger i 
Norge och Manchester i Storbritannien. Läs mer om följande projekt: 

• Public sound sensor safety project 
• Renovation of semi-attached homes of privately owned apartments and 

houses using Woonconnect tool 
• Renovation of semi-attached homes of housing association using 

Woonconnect tool 
• Public charging infrastructure 
• Parking management system 
• Single base bike sharing & Point-to-point station bound bike sharing 
• Smart interactive light route for walking and running in Eckart 
• Fibre optic infrastructure in Strijp-S 
• Public Wi-Fi 
• Smart City Platform 
• Smart control of individual rooms and floors in existing buildings 
• Sustainable energy supply by soil sanitation 
• Switching from steam based to water based heating systems powered by 

biomass 
 

DigSam:s studieresa 
DigSam var på studieresa till Nederländerna 2019. Här är deras reseberättelse. 

Metabolic Cities Program 
The Metabolic Cities Program guidar städer att ta datadrivna beslut, styr och 
accelererar deras utveckling för att bli hållbara ledare och för dem samman med ett 
nätverk av andra pionjärer. Programmet har ett systemperspektiv grundat i 
datavetenskap. Metabolic Institute är en icke-vinstdrivande tankesmedja, som jobbar 
mellan akademin och praktik. Metabolic har tagit fram ”Circular tendering guide” till 
Amsterdam stad. De har arrangerat ”Circular Cities Summer School”, som för samman 
studenter från olika länder. Läs mer om Metabolic. 

https://www.ams-institute.org/
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2018/10/LivingLab-Strijp-S.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2018/10/LivingLab-Eckart-Vaartbroek.pdf
https://www.triangulum-project.eu/
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/1.Eindhoven_ICT_Public-sound-sensor.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/2.Eindhoven_ICT_Renovation.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/2.Eindhoven_ICT_Renovation.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/7_Eindhoven_Energy_Renovation-of-semi-attached-homes.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/7_Eindhoven_Energy_Renovation-of-semi-attached-homes.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/3.Eindhoven_Movility_Public-Charging.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/4_Eindhoven_Mobility_Parking-management.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/5_Eindhoven_Mobility_Single-bike-sharing.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/6_Eindhoven_ICT_Smart-interactive-light-route.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/Eindhoven_Fibre-optic-insfrastructure.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/Eindhoven_Public-wi-fi.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/Eindhoven_Smart-city-platform.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/Eindhoven_Smart-control.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/Eindhoven_Sustainable-energy.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/Eindhoven_Switching-from-steam-based.pdf
https://www.triangulum-project.eu/wp-content/uploads/2020/02/Eindhoven_Switching-from-steam-based.pdf
https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/digsam/reseberaettelse/
https://amsterdamsmartcity.com/projects/metabolic-cities-program
https://www.metabolic.nl/
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Madaster platform 
Madaster har utvecklat en molnbaserad plattform som är en databas för material i 
fastigheter. The Madasder platform är ett initiativ från Madaster Foundation, som är en 
ideell stiftelse i Nederländerna.  

Spanien 
Exempel på användning av BIM 
På denna hemsida finns exempel på projekt där BIM har använts i Spanien. 

Barcelona 
Barcelona var en av de första europeiska städerna som började införa teknik för 
smarta städer. Staden installerade ett stort sensornätverk som tillhandahöll staden och 
privata aktörer med data för transport, energi, buller, luftkvalitet m.m. Staden har ett 
stort fokus på integritet och datasäkerhet. De har tagit fram en digital plattform för 
medborgardialog, som heter Decidim. 

Barcelona är involverad i över 100 projekt inom smart cities. Projekten handlar bl.a. 
om smart belysning, laddinfrastruktur till elbilar, Wi-Fi i transportsystem och 
offentliga miljöer. Barcelona har en årlig konferens ”Smart City Expo World Congress”. 
Stadens ”Telecare” ser efter 70 000 äldre och funktionshindrade genom att proaktivt 
titta till dem med hjälp av sensorteknik. Barcelona har smart belysning (LED) som bara 
aktiveras när de upptäcker rörelse, vilket ger 30% energibesparing. Sensorerna samlar 
även miljödata och sensorer för fukt och regn avgör hur mycket bevattning som 
behövs till allmänna parker. Smarta soptunnor töms bara när de är fulla och smarta 
parkeringssystem visar fordon var det finns lediga parkeringsplatser. Digitala 
busshållplatser ger en översikt av busstider i realtid, uttag för USB-laddning och gratis 
Wi-Fi. Stadens Smart Urban Platform syftar till att lösa urbana utmaningar genom att 
föra samman data från sociala nätverk, stadens informationssystem och den öppna 
”Sentilo sensor network”.  

Barcelona medverkade i det EU-finansierade projektet GrowSmarter tillsammans med 
bl.a. Stockholm och Köln. Nedan presenteras resultat från några av delprojekten från 
Barcelona. 

The Virtual Energy Advisor 
Barcelona stad lanserade en kampanj för att uppmuntra medborgarna att minska sin 
energiförbrukning hemma, genom att tillhandahålla en kostnadsfri 
visualiseringsplattform som visar energiförbrukningen (kallad ”Virtual Energy 
Advisor”). Verktyget tillhandahölls till 450 medborgare. Den kunde användas via 
webbläsare eller app i mobilen. The Virtual Energy Advisor utvecklades inom projektet 
‘Take charge of your energy’ och finansierades av Barcelona stad.  

The Virtual Energy Advisor kombinerar ett användarvänligt gränssnitt med en 
intelligent back-end-algoritm. Verktyget visar flera smarta sätt för att informera och ge 
råd till hyresgästerna avseende hur de kan optimera sina beteenden för att nå maximal 
energieffektivisering och minska kostnaden för energi. Energiförbrukningen 
visualiserades och ett virtuellt nätverk för att utbyta erfarenheter och jämföra med 
tidigare år ingick i appen. 

https://www.madaster.com/en/about-us
https://madasterfoundation.com/
https://www.esbim.es/menu-casos-de-exito/
https://smartcityhub.com/technology-innnovation/six-smart-cities-smart/
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_10__Virtual_Energy_Advisor__Barcelona.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_10__Virtual_Energy_Advisor__Barcelona.pdf
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Hushållens energiförbrukning minskade med 15%, vilket är 5% mer än förväntat. Med 
detta verktyg kan kommuner även samla detaljerad information om 
energiförbrukning.  

HEMS – private home energy management system 
Energibolaget Naturgy utvecklade en prototyp för ett energihanteringssystem för 
hemmabruk (HEMS) till kunderna för att testa en affärsmodell där medborgare får 
nyttja smarta tjänster hemma. Naturgy har installerat 200 prototyper i olika 
byggnader i Barcelona, som hade renoverats enligt metod som togs fram inom 
GrowSmarter. Verktyget används via platta eller smartphone och inkluderar även 
visualisering av elproduktion via solceller. Algoritmer för artificiell intelligens används 
för att hantera data och ge personlig energirådgivning. Elbesparingen blev 18-27% i 
kombination med renovering. 

The EcoStruxture Resource Advisor 
The EcoStruxure Resource Advisor är en plattform för Internet-of-things (IoT) som 
helt är koordinerad med “the Clean Energy Package”, vilket stärker medborgare att bli 
mer hållbara genom att socialisera om energihushållning. The EcoStruxure Resource 
Advisor aggregerar många olika typer av data från varje del av byggnaden för att 
centralisera informationen. Denna molnbaserade mjukvara möjliggör bedömning av 
nyckeltal för att utvärdera påverkan av en energirenovering. Den identifierar 
extremvärden och skapar möjligheter för att förbättra energieffektiviseringen i 
byggnaden, vilket minskar energiförbrukningen över tid. I Barcelona använde 
Schneider Electric EcoStruxure Resource Advisor, vilket minskade koldioxidutsläppen 
med 5%. 

Smart management av fotovoltaik och energilagring 
Projektet innefattade installation av fotovoltaikanläggning och ellagring med smart 
energihushållning i både kommersiella/offentliga byggnader och bostäder, inklusive 
olika innovativa solceller och stadsmässiga integrationer (t.ex. PV-pergola). Mjukvaran 
samlar relevant information och optimerar energiflödet baserat på realtidsdrift och 
prognos för byggnadens förbrukning, väder och elnätspriser. Energibolaget Naturgy 
testade livskraftigheten av affärsmodellen. Forskningscentret IREC utvecklade 
mjukvaran som kontrollerar batterilagringen för att optimera prestandan av systemet.  

Smart multifunctional tower 
‘Smart Towers’ möjliggör stadens infrastruktur att tillhandahålla förstärkt trådlöst 
nätverk, för att stödja det ökade behovet av tillgång till bredband och IoT-tjänster. 
Lösningen baseras på att transformera stolpar för gatubelysning till små urbana 
telecom-platser, som kallas Smart Towers. De multifunktionella Smart Towers kan 
tillhandahålla uppkoppling och kan kompletteras med olika typer av sensorer. Smart 
Towers erbjuder nya tjänster som förstärker medborgarnas dagliga liv. Till exempel 
kan behovet för uppkoppling tillgodoses, samtidigt som sensorer för att mäta 
miljöaspekter på Smart Towers ge realtidsinformation om stadens status, vilket 
hjälper stadsplanerare att fatta beslut. Lösningen för Smart Towers i Barcelona kan 
enkelt replikeras i andra städer. Läs även om ”Smart Lighting API”. 

Analys av information från smarta mätare och manöverdon 
I Barcelona arbetade Endesa med Cellnex för att implementera en central datahubb. 
Sensorer installerades vid fem kraftstationer. Med hjälp av kamera användes dessa 

https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_11__Private_HEMS__Barcelona.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_15__ExoStruxure_Energy_Resource_Advisor__Barcelona.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_18__Smart_management_photovoltaics__Barcelona.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_18__Smart_management_photovoltaics__Barcelona.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_20__Smart__Multifunctional_Tower.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_31__Sustainable_connected_lighting__Barcelona.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_23__Smart_meter_information__Barcelona_and_Cologne.pdf


 
 

51 
 
 

OMVÄRLDSSPANING INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 

sensorer för att visualisera realtidsstatus på en app. Genom att samla all data på en 
central plattform, möjliggör det för ett bättre underhåll och minskar tid för ingripande 
om ett nödläge uppstår. I Barcelona innebar det lägre kostnad för underhåll och 
potential att spara in utgifter på längre sikt.  

Stadsmodell 
I Barcelona togs en stadsmodell fram innehållande information om energi, mobilitet, 
integrerad infrastruktur och övervakning av föroreningar. Den urbana modellen kan 
återanvändas av andra städer som den är, men en specialist bör anpassa den och 
koppla till stadens data.  

Integration av sensorer och heterogen data i standarddataformat 
I Barcelona hanteras och delas data via en horisontellt organiserad plattform från de 
åtgärder som har vidtagits i projektet GrowSmarter. Plattformen är som en komponent 
av “The Big Consolidated Data Platform” som samlar och standardiserar olika typer av 
data med syftet att erbjuda dem i en gemensam marknadsplats där applikationer kan 
använda data från projektet GrowSmarter. 

Schweiz 
National Center of Competence in Research Digital fabrication 
I Schweiz finns ett nationellt kompetenscentrum; National Center of Competence in 
Research Digital fabrication (NCCR). NCCR startade 2014 och syftar till att 
revolutionera arkitekturen genom en sömlös kombination av digitala teknologier och 
fysiska byggprocesser. Över 60 forskare från sex olika akademiska discipliner 
samarbetar för att utveckla banbrytande teknologier för konstruktion. 

Se följande exempel på hemsidan: 1) On-site digital fabrication 2) Bespoke digital 
prefabrication 3) Cross NCCR topics 

NCCR arbetar även för att skapa engagemang inom branschen, håller i utbildningar, 
har satsningar på jämställdhet och har en socio-ekonomisk arbetsgrupp. 

NEST 
NEST är en byggnad för forskning och innovation för forskningsinstituten Empa och 
Eawag. Det är en fysisk plattform där företag kan provbygga och testa en idé under 
några års tid. Här har bland annat NCCR DFAB byggt ett helt robotbyggt hus med flera 
olika robottekniker. Empas Digital Hub – dhub – finns i demonstrationsområdet på 
Empa Campus. 

Dubai 
I Dubai finns världens största 3D-printade byggnad (se film, 1:41 min). Byggnaden är 
9,5 m hög och 640 m2.  

  

https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_29__Urban_Models__Barcelona.pdf
https://grow-smarter.eu/fileadmin/editor-upload/Smart/Factsheet_30__Integration_of_sensor__Barcelona.pdf
https://dfab.ch/
https://dfab.ch/
https://dfab.ch/streams
https://www.empa.ch/web/nest/overview
https://www.empa.ch/web/empa/
https://www.eawag.ch/en/
https://www.empa.ch/web/nest/digital-fabrication
https://www.dezeen.com/2019/12/22/apis-cor-worlds-largest-3d-printed-building-dubai/
https://www.youtube.com/watch?v=gVRkjNSIiFk&feature=emb_logo
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Saudiarabien 
NEOM är ett 25 000 km2 stort område i Saudiarabien (30 gånger större än New York) 
som ska utvecklas som en smart stad. Projektet ska minska Saudiarabiens beroende av 
olja. Det kommer finnas avancerad teknik för förnybar energi. Kärnverksamheter i 
staden kommer vara bioteknik, mat-teknologi, avancerad tillverkning m.m. Universitet 
ska fokusera på artificiell intelligens och teknik för virtual reality och augmented 
reality. Staden ska vara koldioxidneutral. Persontransporter kommer bestå av 
autonoma bilar. 

Indien 
Smart Cities Mission 
Smart Cities Mission i Indien innefattar utvecklingen av 100 nya smarta städer.  

Hong Kong 
Undermarksplanering 
Hong Kong har genomfört en strategisk planering och teknisk studie avseende att 
använda ytor under mark.   

CIC Carbon Assessment Tool 
Syftet med CIC Carbon Assessment Tool är att utvärdera prestandan för 
koldioxidutsläpp för byggnader och infrastruktur från råmaterial till slutet av 
konstruktionen (se film, 1:45 min). 

Kina 
Xiongan 
En ny smart stad planeras utanför Peking, som heter Xiongan. All verksamhet som inte 
är kopplat till funktionen som huvudstad ska förflyttas till Xiongan, vilket kommer 
minska antalet invånare i Peking och problem kring luftföroreningar och trängsel. Se 
Film (29 min) och Film (1:52 min). 

Singapore 
Singapore vill bli världens första ”Smart Nation”. Nästan alla offentliga tjänster finns 
tillgängliga online. Deras ”Smart Nation Platform” driver på arbetet med tester inom 
olika sektorer, som hälsa, bostäder och transport. Smart Nation samlar in data från 
sensorer över hela landet och en 3-dimensionell modell av en virtuell Singapore-
modell möjliggör för stadsplanerare att analysera trafikflöden, testa koncept m.m. 
Sensorteknik och smarta applikationer i allmännyttiga bostäder tillhandahåller 

https://www.neom.com/en-us/
https://smartcityhub.com/collaborative-city/unique-ebook-smart-city-tales/
http://smartcities.gov.in/content/
https://www.arup.com/projects/hk-underground-study
https://www.youtube.com/watch?v=EDxdP_anchQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=6xBF7HTGS2Q
https://www.youtube.com/watch?v=UMWaNNDtXsI
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feedback till boende som hjälper dem att minska energi- och vattenförbrukning och 
minska kostnader. Staden analyserar data som genereras av sensorerna för att 
förbättra design, planering och underhåll av befintliga och framtida bostäder.  

Singapore har varit i framkant inom testning av självkörande fordon. Stadens gator 
används kontinuerligt för att testa självkörande pendelbussar, robotbussar och 
autonoma taxibilar. År 2020 ska alla fordon i Singapore ha obligatoriska 
satelitnavigationssystem inbyggda, vilket möjliggör väldigt mycket data för analyser. 
Med dessa system ska myndigheter kunna styra trafikmängd och analysera 
trafikstockningar.  

Singapore har identifierat följande nationella nyckelprojekt för att möjliggöra arbetet 
att bli världens första ”Smart Nation”: 

• National Digital Identity 
• E-payments 
• Moments of Life (MOL) 
• GoBusiness 
• Core Operations, Development, Environment, and eXchange (CODEX) 
• Smart Nation Sensor Platform (SNSP) 
• Smart and sustinable Punggel 
• Smart Urban Mobility 

För att möjliggöra innovation hos allmänheten och privata företag satsar Singapore på 
lagar, policies och stöd för forskning och medskapande. 

Open Data 
Data från myndigheter tillgängliggörs till allmänheten genom portaler online så att alla 
kan medverka och samskapa medborgarnära lösningar. 

Living Laboratory 
Singapore investerar i forskning och innovation, bl.a. via the Research, Innovation and 
Enterprise 2020 (RIE2020) och AI Singapore. Singapore är en ideal plats för företag 
och forskare för att utveckla, ta fram prototyper och testa tekniska lösningar.  

Ekosystem för näringsliv och Start-up 
Start-up acceleratorer som JTC Launchpad och SGInnovate ger stöd till Singapores 
startups genom att föra samman teknoprenörer med mentorer från näringslivet och 
vara bryggan mellan innovation och företagande. 

Cybersäkerhet och dataintegritet 
Cybersäkerhet är en nyckelfaktor för att implementera Smart Nation. Singapore 
identifierar möjliga risker, prioriterar dataintegritet och säkerhet för kritiska system 
och nätverk. 

https://www.smartnation.gov.sg/why-Smart-Nation/transforming-singapore
https://www.smartnation.gov.sg/resources/open-data-resources
https://www.nrf.gov.sg/rie2020
https://www.nrf.gov.sg/rie2020
https://www.aisingapore.org/
https://www.jtc.gov.sg/industrial-land-and-space/Pages/jtc-launchpad.aspx
https://www.sginnovate.com/
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Beräkningsförmåga och digital involvering 
Stöd ges för att individer, startups och företag ska ha kunskap i datoranvändning och 
programmering, så att alla segment av befolkningen får fördelar av satsningen på 
Smart Nation, oavsett ålder och digital läs- och skrivkunnighet.  

Samarbeten över gränserna 
Singapore vill vara öppet och dela idéer och goda exempel med andra. År 2018 
startade ASEAN Smart Cities Network, vilket är en samarbetsplattform där 
medlemsstäder delar goda exempel och lösningar för städer. 

Nationell strategi för AI 
Singapore har en nationell strategi för artificiell intelligens (AI) och många olika 
satsningar kring AI. 

Virtual Singapore 
En dynamisk 3D-plattform har tagits fram, där allmänheten, företag, myndigheter och 
forskare kan få insikter, utforma lösningar och göra simuleringar av en fullskalig 
stadsmodell av Singapore. I plattformen kan skugga, solljus och temperatur simuleras 
för byggnader, baserat på solens position. Man kan klicka på ett fönster i en byggnad, 
så beräknas antal timmar per dag som det finns solljus. Man kan få information om 
volym och ytor på byggnader, parkeringsplatser, träd m.m. Autonoma bilar använder 
3D-modeller, polygoner och ”street furniture” från Virtual Singapore för förarlös 
navigation på vägarna. Invånare kan även kolla tillgängligheten på autonoma bilar. 
Invånare använder även Virtual Singapore för att se hur de kan ta sig till fots från t.ex. 
en tågstation. Virtual Singapore visar även genererad solenergi från olika byggnader. 
Green Print Initiative har möjliggjort att olika aspekter kan kommuniceras till 
invånarna via Virtual Singapore. Gasläckor kan simuleras för att identifiera påverkade 
områden och förbereda utrymningsvägar. Här finns en film och en TEDx. 

Green Print Initiative 
The Housing & Development Board (HDB) är Singapores myndighet för public housing. 
De tog 2012 fram ramverket ”HDB Greenprint” för befintliga områden. Insatser 
genomförs avseende solenergi, energieffektivisering för hissar och hem, LED-belysning 
utomhus, cykelparkering, gröna tak och väggar, avfallshantering samt 
vattenanvändning tillsammans med de boende. Staden satte upp HDB Greenprint Fund 
som kan finansiera smarta och hållbara lösningar.  

Pungol 
Staden Punggol i Singapore har utsetts till att bli en hållbar stad med teknik som 
möjliggörare, som visar upp republikens ambitioner för en smart nation. Planerna 
tillkännagavs våren 2020 av Senior Minister and Coordinating Minister for National 
Security Teo Chee. Punggol har blivit utpekad som ”Strategic National Project for 
Smart Nation”. Det kommer driva på införandet av digitala och smarta lösningar i hela 
Singapore. Försöken i Punggol kommer skalas upp i framtida nya städer och områden 
som Tengah och Jurong Lake District samt vid ombyggnation i befintliga städer i 
Singapore. Se film. 

https://www.smartnation.gov.sg/why-Smart-Nation/NationalAIStrategy#National-AI-Projects
https://www.smartnation.gov.sg/what-is-smart-nation/initiatives/Urban-Living/virtual-singapore
https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/our-role/smart-and-sustainable-living/hdb-greenprint
https://www.youtube.com/watch?v=y8cXBSI6o44
https://www.youtube.com/watch?v=m45SshJqOP4
https://www.hdb.gov.sg/cs/infoweb/about-us/our-role/smart-and-sustainable-living/hdb-greenprint
https://smartcityhub.com/technology-innnovation/punggol-will-demonstrate-future-living-in-singapore/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=5&v=3SBpl95qxNU&feature=emb_logo
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MindShere och Digitalization Hub 
Singapore är första stad i världen att testa MindShere, Siemens öppna, molnbaserade 
driftsystem för Internet of Things, där infrastrukturen ska digitaliseras så mycket det 
går. Siemens sätter upp en digitaliseringshubb, där de samarbetar med kunder, partner 
och universitet för att utveckla nya digitala applikationer.  

Digital undermarksplanering 
The Urban Redevelopment Authority (URA) använder 3D-teknik för 
undermarksplanering. Special and Detailed Control Plan (SCDP) visar ledningar, 
tunnlar m.m. och ger ett bra underlag för att planera såväl ovan som under mark. Mer 
information. 

Sydkorea 
Songdo 
Songdo är ett internationellt affärskvarter i Seoul. ”Smart work centers” med 
telefonkonferensutrustning, Wi-Fi och sensornätverk möjliggör för en tredjedel av alla 
stadsanställda att jobba närmare sitt hem. Staden har utvecklat OLEV (online electric 
vehicle technology) transportsystem. När elektriska bussar åker på vägarna laddas 
dem automatiskt. Detta möjliggörs genom magnetiska fält i kablar under vägytan. ”The 
IoT Cube”är ett labb för framtidens lösningar, som används av företag som Cisco.  

Songdo har fått benämningen ”världen smartaste stad”. Det är en av de största 
områden som har utvecklats av en privat utvecklare. Området utvecklades som ett 
”show-case” för Sydkoreas åtagande kring hållbar tillväxt och teknisk innovation. 
Byggnaderna är utrustade med sensorer. Planer finns på att bilar inte ska finnas i 
området. 40% av marken är avsatt till grönytor. Regnvatten omhändertas och 
återanvänds. Det finns mark för stadsodling. Men kritik finns till att området blev en 
spökstad (Se film).  

Enligt vissa var känslan av att det var en spökstad främst ett problem i början av 
utvecklingen, då det inte fanns så mycket service, affärer m.m. Alla offentliga tjänster 
är länkade till varandra, hemmen är smarta och kan fjärrstyras. Det finns tiotusentals 
kameror i området, som övervakar trafik, service och människor. Songdo har 
kritiserats för att sätta säkerhet före människors integritet. Songdo byggdes nära 
flygplatsen. Tanken var att man skulle bo här i ett västerländskt liv och ha 2 h flygning 
till Tokyo, Shanghai eller Peking. Songdo är en s.k. ”Airtropolis”. Om det inte vore för 
flygplatsen skulle Songdo inte finnas där. Mycket av arkitekturen i offentliga miljöer är 
inspirerat från andra städer, t.ex. Central Park i New York och Operahuset i Sydney. 
Obebyggd mark har tagits över av ”Gerilla gardeners”. Det finns inte mycket kultur, 
musik, konst m.m., men medborgarinitiativ försöker ändra på det. Se film, 36 min. 

https://new.siemens.com/se/sv/produkter/programvara/mindsphere.html
https://smartcityhub.com/technology-innnovation/singapore-launches-digitalization-hub/
https://www.ura.gov.sg/Corporate/Get-Involved/Plan-Our-Future-SG/Innovative-Urban-Solutions/Underground-space
https://www.ura.gov.sg/Corporate/Get-Involved/Plan-Our-Future-SG/Innovative-Urban-Solutions/Underground-space
https://smartcityhub.com/technology-innnovation/six-smart-cities-smart/
https://www.youtube.com/watch?v=eO3-zwkpIRo&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=3ZKtr7vU5cI


 
 

56 
 
 

OMVÄRLDSSPANING INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 

Japan 
Woven City 
Woven City är en ”levande experimentstad” med invånare och forskare som ska testa 
och utveckla teknologier som autonomi, robotteknik, mobilitet, smarta hem och AI i en 
verklig miljö. Woven City byggs vid basen av Fuji i Japan och energiförsörjs av 
solenergi och bränsleceller med vätgas. Den danska arkitekten Bjarke Ingels har 
anlitats för att designa staden. Staden planeras för att vara helt hållbar med byggnader 
främst i trä, för att minimera koldioxidavtrycket. Invånarna får den senaste tekniken 
för att underlätta vardagslivet. Endast autonoma bilar utan utsläpp är tillåtna på 
huvudgatorna.  Se film (1:46 min) och läs pressrelease. 

Kashiwa-no-ha Smart City 
Kashiwa-no-ha Smart City utanför Tokyo har ett stort fokus på hållbar utveckling och 
digitalisering. Staden utvecklas inom tre teman: Environmental-Symbiotic City, A City 
of New Industry Creation och A City of Health and Longevity. Staden har ett smart 
energinät och ett system för övervakning och styrning. Det finns många smarta 
mobilitetslösningar i staden. Se film, 7:24 min. 

Australien och Nya Zealand 
Smart Cities Council  
Smart Cities Council är en organisation som finns i Nordamerika, Indien, Europa, Asien, 
Australien och Nya Zealand.  

Se Webbinarium (1 h 26 min) från den 4 augusti 2020 med representanter från olika 
städer och privata aktörer om arbetet med smarta städer / digitalisering för byggd 
miljö i Australien och Nya Zealand. Webbinariet arrangerades av Smart Cities Council 
Australia New Zealand. 

Smart Cities Council Australia New Zealand ger stöd till leverantörer, städer, forskare / 
forskningsinstitut och startups. Organisationen håller i sekretariatet för The Local 
Government Smart Cities Network (LGSCN), vilket är ett nätverk riktat till kommuner i 
Australien och Nya Zealand. Likaså arrangerar de en tankesmedja som heter Bounce 
Lab, med fokus på återhämtning för städer från Covid-19 med hjälp av digitalisering. 
Smart Cities Council fasciliterar även The Digital Twin Hub, Centre for Data Leadership 
och olika Task Force. The Smart Cities Chronicles är en podcast om åtgärder, 
investeringar och resultat kring smarta städer. De har nyligen lanserat 
utbildningssatsningen The Smart Cities Academy, där man även kan erhålla ”The Smart 
Cities Practitioner Certificate”.  

På hemsidan för konferensen Smart Cities 2020 finns flera exempel från Australien.  

  

https://www.woven-city.global/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=wGihNp3p1E0&feature=emb_logo
https://global.toyota/en/newsroom/corporate/31171023.html?padid=ag478_from_kv
https://www.kashiwanoha-smartcity.com/en/
https://www.youtube.com/watch?v=YJZf14IIEt0&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=D2TlctMzVoc&feature=youtu.be
https://www.smartcitiesnetwork.online/
https://www.bouncelab.org/
https://www.bouncelab.org/
https://www.digitaltwinhub.org/
https://www.centrefordataleadership.com/
https://anz.smartcitiescouncil.com/article/sccanz-task-forces
https://www.smartcitieschronicles.com/
https://anz.smartcitiescouncil.com/article/smart-cities-academy
https://smart-cities.com.au/
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Building 4.0 CRC 
Building 4.0 CRC etablerades 2020 som en del av Australian Government’s Cooperative 
Research Centre program. Building 4.0 CRC ska verka som en katapult för att 
näringslivet ska ha en effektiv, uppkopplad och kund-fokuserad framtid. CRC syftar till 
att fånga nya möjligheter genom hela värdekedjan i samarbete med staten, forskning 
och näringslivsorganisationer.  

Deras tre integrerade forskningsprogram ska hjälpa till att säkerställa: 

• ny kultur inom näringslivet, praktik och standarder som möjliggör omvandling 
av hela sektorn 

• nya byggprocesser och -tekniker genom att senaste teknik, datavetenskap och 
AI skapar hävstångseffekter 

• förbättringar av ”hårdvara” och processer vid byggnation och interaktion med 
digitala och sektoriella program, för att förbättra alla aspekter i nyckelfaserna 
(utveckling, design, produktion, hopsättning, drift, underhåll och slutet av 
livscykeln) 

De skapar även vägar för framtida arbetsgivare att utveckla nya, teknikfokuserade 
förmågor genom att få en djupare förståelse för näringslivets behov och kultur. 

Kanada 
Montreal 
Montreol är en av världens smartaste städer. År 2016 vann de titeln ”Intelligent 
Community of the Year”. Montreol parar ihop bästa sensortekniken med artificiell 
intelligens (AI). Staden samarbetar med en startup, Infra.AI, för att tillhandahålla 
realtidsdata.  

Lakeview Village, Mississauga 
Lakeview Village i Mississauga i Kanada ska bli ett blandat område med 8000 
lägenheter och ett Innovationsdistrikt. Inom Innovationsdistriktet ska det finnas ett 
“Learning Center” (Sustainability center). Ett av de önskade resultaten är Digital 
innovation. Bland annat vill de utveckla en digital tvilling. Se mer information i Bilaga 2 
från intervju av Chungha Cha från Re-imagining Cities Foundation i Sydkorea.  

Queyside, Toronto 
Queyside är ett stadsutvecklingsprojekt inom Waterfront Toronto som planerades av 
Sidewalk Labs. Sidewalk Labs är ett systerföretag till Google. Det fanns många planer 
på att utveckla området som ett ”smart city development”. Det fanns även stor kritik 
kring hur data skulle komma att användas. Projektet kommer inte genomföras på 
grund av Corona. Sidewalk Labs utvecklar och använder bland annat följande verktyg: 

Stadsplanering: Verktyget “Generative design” använder maskininlärning (machine 
learning) och computational design för att hjälpa planerare att planera holistiskt 

Byggnader: Proto-Model X (PMX) är en digital modell för att bygga höga träbyggnader 

https://building4pointzero.org/
https://smartcityhub.com/technology-innnovation/montreal-pairing-best-sensor-tech-artificial-intelligence/
https://www.sidewalklabs.com/
https://medium.com/sidewalk-talk/why-were-no-longer-pursuing-the-quayside-project-and-what-s-next-for-sidewalk-labs-9a61de3fee3a
https://medium.com/sidewalk-talk/why-were-no-longer-pursuing-the-quayside-project-and-what-s-next-for-sidewalk-labs-9a61de3fee3a
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Digital transparens: Medskapande av prototyper som kan göra framsteg inom digital 
transparens och  

Allmän platsmark: CommonSpace är en ny app (öppen källkod) som hjälper de som 
underhåller parker och medborgare att göra studier om allmänheten 

Engagemang från allmänheten: Collab är en prototyp byggd av Sidewalk Labs och 
Digital Public Square som fasciliterar medborgardialog 

USA 
Peachtree corners, Atlanta, Georgia 
I staden Peachtree Corners, som är en förort till Atlanta i Georgia, har en miljö byggts 
upp för verklig testning av smarta städer: Curiosity Lab (se film). Curiosity Lab består 
av ett 25 000 kvm stort innovationscenter och testbana för autonoma bilar i en 500 
hektar stor teknikpark, där 7500 människor jobbar och 1000 människor bor.  

Curiosity Lab har inkubatorprogram för startups inom smarta städer, mobilitet och 
Internet of Things (IoT). För en kostnad på $1000 får fyra anställda tillgång till 
innovationscentret under 30 dagar.  

Peachtree Corner har ett ”smart city and Internet of Things (IoT) program”. 

Palo Alto, Kalifornien 
Palo Alto i Kalifornien använder teknik för att lösa problem som luftföroreningar och 
trafikstockning. Se film (8 min) om stadens satsning på smart cities. En av deras 
initiativ är stadens Open Data Portal, där staden delar data med medborgare, forskare 
m.fl. 

INDUS.AI 
Indus AI hat tjänster inom: 

• Smart Construction Site 
• Artificial Inteligence 
• Actionable Insights 

Med hjälp av kameraövervakning och artificiell intelligens kan risker minimeras, 
processer optimeras och säkerhet förbättras. En tjänst handlar om att säkerställa 
social distans för byggarbetare på byggarbetsplatser. Produktionen, arbetsflöden och 
transportflöden kan optimeras.  

Se intervju av Skanska USA Building, som har använt tjänster från INDUS.AI, i Bilaga 2. 

Mighty Buildings 
Mighty Buildings är ett bygg- och teknikföretag i Oakland, Kalifornien, som bygger 
prisrimliga och hållbara hem med hjälp av 3D-printing, robotteknik och automation. 
Mighty Buildings kan 3D-printa ett 350 m2 stort hus på 24 timmar eller kortare. 
Tekniken innebär 95% färre timmar av arbetskraft, 1/10 av avfall jämfört med 
traditionella metoder. Målsättningen är att automatisera 80% av allt arbete och 
minska byggtiden med 90% Se film (3:02 min). 

https://smartcityhub.com/technology-innnovation/american-city-develops-real-world-smart-city-environment/
https://www.curiositylabptc.com/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=9&v=_rbUw37JQJU&feature=emb_logo
https://smartcityhub.com/technology-innnovation/how-palo-alto-is-using-technology-to-solve-urban-problems/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=10&v=nnyRZotnPSU&feature=emb_logo
https://data.cityofpaloalto.org/home
https://www.indus.ai/
https://www.youtube.com/watch?v=LurKyQIDh7I
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ICON 
År 2018 var ICON det första företaget i USA som fick bygglov för 3D-printat hus. Se film 
om hur ICON tillsammans med New Story och Mexican social housing enterprise, 
Échale, byggde ett samhälle med hjälp av denna teknik, till människor som lever på 
mindre än $3 per dag.  

Versatile.ai 
Versatile.ai har utvecklat en hård- och mjukvara som kallas CraneView. En extern 
enhet placeras på byggkranens krok, vilket möjliggör mätning av vikt och rörelse, tid 
för att koppla på och av, tid för tomgång m.m. Artificiell Intelligens används för att 
bedöma vilket material det är som lyfts. Mjukvaran med visualisering i grafer m.m. 
skapar möjlighet att bedöma ineffektivitet och optimera användningen. 

Prescient 
Prescient digitaliserar byggprocessen genom att länka samman arkitektur, teknik, 
tillverkning och konstruktion. Genom deras BIM-baserade upplägg skapar de en 
effektiv, transparent, koordinerad och samverkande process. De bygger 
flerbostadshus, äldreboende, studentboende och sjukhus. Se film (1:41 min) och fler 
filmer på videogalleri. 

Colombia 
I Colombia finns statistikdatabasen Terridata, som presenterar indikatorer som ger 
kunskap om olika delar i landet. SKL International har medverkat i utvecklingen av 
Terridata, med det svenska verktyget Kolada som inspiration. Kunskapen används som 
underlag för mål och åtgärder på lokal och regional nivå, inom forskning och i 
kommunikation till invånare. 

Exempel på indikatorer som finns tillgängliga är demografi, ekosystemtjänster, hälsa 
och säkerhet. På så sätt kan besökare se exempelvis hur den självskattade 
livskvaliteten utvecklat sig över tid i en region, eller vilka platser som utbildningsnivån 
är lägst på. Datan är fri att söka i, ladda ner och skapa jämförelser med. Läs mer på 
Terridatas hemsida.

  

https://www.iconbuild.com/
https://www.youtube.com/watch?v=PbgCu0aUobE
https://nam05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.versatile.ai%2F&data=02%7C01%7CSamidha.Thakral%40lendlease.com%7C4f675e1c4c5841e3976408d84f65e0d2%7Cbc0c325b6efc4ca89e4611b50fe2aab5%7C0%7C0%7C637346646287996675&sdata=00lNU%2FRTTAoC4%2BT3T0xT2C3p4U165YoEF9Un3J8Z1hw%3D&reserved=0
https://prescientco.com/
https://www.youtube.com/watch?v=BbYJanTGzIM&feature=emb_logo
https://prescientco.com/about/video-gallery/
https://terridata.dnp.gov.co/
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Torben Klitgard 
Den 18 september 2020 intervjuades Torben Klitgard, VD på BLOXHUB i Danmark.  

Grundare 
BLOXHUB är en icke vinstdrivande organisation som grundades 2016 av: 

• Den filantropiska organisationen Realdania 
• Ministry of Industry, Business and Financial Affairs (Näringsdepartementet) 
• Köpenhamns kommun 

Realdania stöttar projekt i den byggda miljön i Danmark. Näringsdepartementet är 
med för att skapa internationell tillväxt. BLOXHUB ska bidra med att ta verksamheter 
ut på internationella marknader. Köpenhamns kommun är med för att visa upp vilken 
stadsutveckling som sker i Köpenhamn och bidra med att beskriva vad hållbar 
stadsutveckling kan innebära. För åtta år sedan bestämde sig Köpenhamns kommun 
att staden vill vara koldioxidneutral 2025, varefter de har satt igång många initiativ 
kring t.ex. energi, mobilitet, avfallshantering, hållbara inköp m.m.  

Syfte och innehåll 
När BLOXHUB grundades utgick de konceptuellt från att de skulle ha tre element: 

1. En global agenda som är intressant för många olika aktörer: urbanisering. 

2. Attrahera aktörer som har ett ”sharing mindset”. Är man med i detta kollektiv 
så får man mer än man ger, men det kräver att man själv bidrar. 

3. Någon har ansvar för att säkerställa faciliteringen, vilket är teamet på 
BLOXHUB (det händer inte av sig självt) 

Syftet med organisationen är att bidra till att skapa nya lösningar som kan säkerställa 
hållbar stadsutveckling. Grundarna ville skapa ett fysiskt ställe – en byggnad – i mitten 
av Köpenhamn som ska vara en mötesplats för privata och offentliga aktörer, stora och 
små verksamheter, forskning m.fl., gärna i tvärgående sammansättningar. BLOXHUB 
bildades utifrån ambitionen att om man ska lösa stora komplexa problem måste många 
hjälpa till och man behöver olika professioner. BLOXHUB vill bidra till en hållbar 
stadsutveckling. Fokuset är på stadsutveckling, konstruktion, design och arkitektur – 
hela fältet kring byggd miljö i städer. 

BLOXHUB finns i en byggnad som heter BLOX, som bl.a. har Dansk Design Center, 
Dansk Arkitektur Center och BLOXHUB som hyresgäster. Det skapar en koncentration 
av verksamheter inom arkitektur, design och stadsutveckling som blir stark. 
Verksamheter kan sammankopplas, produkter ställas ut m.m. 

Hjärtat i BLOXHUB är önskan om att få verksamheter att växa genom att möta andra, 
vilket de har många olika metoder för. BLOXHUB är ett ställe där verksamheter 
kommer och går och där de möts. BLOXHUB konkurrerar inte med någon annan 
organisation, vilket gör att det finns en stor vilja till att samarbeta.  

  

https://bloxhub.org/
https://realdania.dk/
https://www.blox.dk/
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BLOXHUB har tre ben: 

• SPACE: Kontorsmiljö för co-working, vilket idag består av 9000 m2, 120 
verksamheter med ca 700 medarbetare. 

• COMMUNITY: Community för verksamheter (i dagsläget ca 350 st). Det som 
förenar dessa verksamheter är deras intresse för hållbar stadsutveckling.  

• PARTNERSHIP: Matchmaking på olika nivåer – från korta förlopp till mer 
långtgående innovationsprogram, där olika verksamheter kopplas samman 

Finansiering 
BLOXHUB har en projektfinansiering och en kommersiell intäktskälla. De har 25 
anställda, varav 15 st jobbar med matchmaking. Uthyrning av arbetsplatser inom co-
workingdelen i BLOXHUB är den kommersiella delen. 

Näringsdepartementet och Köpenhamns kommun bidrar inte med finansiering till 
BLOXHUB:s verksamhet. Realdania betalar ett årligt driftstillskott till BLOXHUB som 
motsvarar ca halva omsättningen. 

Medlemmarna i föreningen (Community) betalar en låg avgift med tre nivåer: 
• 1-5 anställda: 4 000 DKR/år 
• 6-50 anställda: 8 000 DKR/år 
• 50 och fler anställda: 20 000 DKR/år 

Intäkter från medlemmar utgör ca 4-5% av BLOXHUB:s årliga intäkter.  

Community och partnerskap 
Medlemmar i BLOXHUB:s Community kan delta i aktiviteterna gratis och de får vara i 
medlemsloungen gratis, där de får använda ytorna som pop-up-kontor under 
öppningstider. Det gör många utländska verksamheter, vilket medför att BLOXHUB har 
ett stort fokus på det internationella. Om man t.ex. jobbar på ett arkitektkontor i 
London eller Stockholm och har ett projekt i Danmark, så är BLOXHUB ett billigt och 
enkelt alternativ för att hyra kontorsplats. Man kan komma och gå. 27% av 
hyresintäkterna kommer från utländska verksamheter.  

Torben brukar beskriva BLOXHUB som Arlanda eller Kastrup – en flygplats, där 
verksamheter som vill flyga ut i världen kan få hjälp och verksamheter som vill landa i 
Danmark eller Norden likaså.  

Communityn består av ett ekosystem med många olika aktörer. Det är många olika 
kompetenser som jobbar med urbanisering; teknologiverksamheter, humanistiska 
områden, analyser, byggaktörer, arkitekter, ingenjörer etc. Det är ett tvärvetenskapligt 
fält, vilket BLOXHUB ska avspegla. 

Ekosystemet brukar illustreras med tre cirklar. Den innersta cirkeln är traditionella 
byggaktörer (t.ex. arkitekter, ingenjörer, entreprenörer, drift). Cirkeln utanför är 
aktörer som bidrar (teknologi, digitalisering, humanistiska fält som entropologi, 
analyser av livet i staden etc.). I den tredje cirkeln finns verksamheter som arbetar i 
andra industrier, men som tycker att stadsutveckling är ett intressant område. Det blir 

https://bloxhub.org/urban-sustainability/meet-the-ecosystem/
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intressanta befruktningar i att även locka aktörer som normalt sätt inte jobbar med 
stadsutveckling.  

BLOXHUB vill växa i antalet medlemmar och skapa relationer till andra intressenter. 
De arbetar dynamiskt för att utveckla partnerskap. BLOXHUB har täta samarbeten med 
andra institutioner i Danmark, bl.a. en organisation som heter Invest in Denmark. 
Likaså Copenhagen Capacity, som ska locka företag till Danmark och Köpenhamn. 

Program 
BLOXHUB arrangerar olika program för att stötta medlemmarna.  

Urban partnership 
Urban partnership är ett strukturerat program för matchmaking, där utgångspunkten 
är att BLOXHUB är i dialog med en medlem om en strategisk utmaning.  

BLOXHUB gör tre saker: 

1. Identifierar utmaningen 

2. Sätter i dialog med medlemmen samman en grupp med andra verksamheter, 
som ska vara med och lösa utmaningen 

3. I en iterativ process med workshop under två dagar försöker de hitta 
lösningar som kan lyfta verksamheten vidare 

Workshopen bidrar till att verksamheten kommer vidare och får en 
innovationsinspiration från de andra verksamheterna. De möter även nya 
verksamheter som de efter workshopen kan samarbeta med. 

Den påverkan som detta kan ge är: 

• Affärspotential (kommersiell potential) 

• Innovationskapacitet (verksamheten har utvecklat sin förståelse och fått 
inspiration till att tänka nytt) 

• Nätverkseffekt (utvecklat sitt nätverk) 

Utmaningarna måste vara större än verksamheten själva. Om man t.ex. är 
fönstertillverkare, så kan utmaningen inte vara hur man kan sälja fler fönster på den 
tyska marknaden. Ett exempel på en utmaning kan vara hantering av kraftigt regn i 
stadsmiljöer. Hur hanteras det så att det som tidigare var ett problem blir en resurs? 
Innemiljö i skolor är en klassisk utmaning. 

Medlemmarna som kan beskriva ett problem kan vara t.ex. en kommun eller ett 
företag. De andra verksamheterna som ombeds vara med bekostar sin tid själva. De 
betalar inte heller för att vara med. De ska kunna se att de också får nyttor av att 
medverka. BLOXHUB håller workshoparna till max två dagar. Om Urban partnership 
pågår under lång tid utgår en avgift. Men de korta programmen, t.ex. workshop under 
två dagar, är gratis. Det är en medlemsservice.  

 

https://bloxhub.org/programs-2/
https://bloxhub.org/programs-2/urban-partnerships/
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Det blir väldigt konkret när nätverkandet och kunskapsdelningen sker utifrån en 
utmaning som ska lösas. BLOXHUB skapar inte nätverkstillfällen bara för att nätverka, 
utan det måste finnas en anledning. Mentaliteten är att de vill skapa och ändra. Inte 
bara mötas. BLOXHUB öppnar dörrar och introducerar aktörer för varandra och sen 
får de fortsätta att arbeta tillsammans om de vill.  

BLOXHUB vill inte mätas på om ett företag ökade sin omsättning med 5% för att de 
deltog i ett Urban partnership. Däremot mäts de gärna på hur deltagarna har ökat sin 
affärspotential, innovationskapacitet och sitt nätverk.  

Science forums 
Science forums är BLOXHUB:s akademiska aktiviteter. BLOXHUB är ingen 
forskningsinstitution, utan ett forskningsnätverk. De har nätverk för 
industridoktorander, t.ex. tio doktorander inom smart cities och 15 forskare inom 
cirkulär ekonomi / cirkulär konstruktion. BLOXHUB:s roll är att knyta samman dessa 
doktorander på tvärsen. Det finns även aktiviteter för att sprida forskningsresultat till 
medlemmarna.  

Urbantech 
Urbantech är ett program för samarbete mellan stora företag och startups. 
Internationella startups väljs ut för att samarbeta med tre stora danska företag; COWI, 
Velux och EWII. 10 startups väljs ut för att samarbeta med dessa tre företag i ett 
accelerationsprogram för att dessa tio startups ska kunna växa. Programmet 
genomförs en gång per år. Det finansieras av två fonder och de tre företagen. De tre 
danska företagen får tillgång till tech-kompetens, som de inte hade haft annars.  

Tech Match 
Tech Match är ett program med matchmaking. Små och medelstora företag i Danmark 
inom byggbranschen (arkitekter, ingenjörer, materialproducenter m.fl.) har en tech-
utmaning, som de saknar kompetensen för att lösa. BLOXHUB kopplar ihop företagen 
med startups i Europa, som har den kompetensen. Startup-företagen får betalt för sin 
tid, då de är del av ett startup-program finansierat av EU.  

Hur Corona har påverkat verksamheten 
BLOXHUB har aktiviteter i den fysiska miljön även nu under Corona, men självklart 
följer de rekommendationer om antal personer och distans. Hur många aktiviteter och 
människor som träffas via fysiska aktiviteter har minskat under Corona, men att hyra 
arbetsplats i co-workingdelen har expanderat efter Corona. Beläggningsgraden för 
arbetsplatser har ökat till 90% (målsättningen för 2020 var 83%). Ökningen skedde 
efter att Corona kom. Den kommersiella fastighetsmarknaden är starkt pressad, när 
medarbetarna jobbar hemifrån och verksamheter har dyra lokaler med en stor 
överkapacitet. Verksamheter efterfrågar nu flexibla kontorslokaler, där de kan skala 
ner och upp ytorna som de behöver. Det är just denna agilitet i uthyrning av 
arbetsplatser som är en av BLOXHUB:s produkter.  

 

 

  

https://bloxhub.org/programs-2/science-forum-2/
https://urbantechprogram.io/
https://bloxhub.org/programs-2/tech-match/
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Jaan Saar och Indrek Vimberg 
Den 14 september intervjuades Jaan Saar, Head of Digital Construction på Estonian 
Ministry of Economic Affairs and Communication och Indrek Vimberg, Cluster Manager 
på Estonian Digital Construction Cluster (EDCC). 

The Building Registry 
The Ministry of Economic Affairs and Communication ansvarar för byggregler och 
lagar avseende den byggda miljön. De hanterar även ett informationssystem som kallas 
The building registry. I detta system hanteras alla bygglov i Estland (för byggnader, 
inte vägar). Detta centraliserade system ger en unik möjlighet. I många andra länder 
bestämmer varje kommun hur bygglov ska hanteras. Via detta centrala system finns en 
gedigen databas för den byggda miljön. Sedan 2015 har bygglovsprocessen varit helt 
digital. Man ansöker, signerar dokument, laddar upp designdokument m.m. De lokala 
myndigheterna granskar och kontrollerar dokumentationen, kommenterar och 
godkänner eller avslår ansökan. 

The e-construction platform 
Just nu designas systemet The building registry om för att göra det mer 
användarvänligt. De har en helt ny IT-arkitektur i systemet, vilket kommer göra det 
mer agilt. De adderar nya tjänster till systemet, som ska heta The e-construction 
platform. Kärnan är The building registry, men nu uppdelad i olika tjänster. The e-
construction platform är paraplyet för alla tjänster inom byggd miljö. De kopplar även 
på databaser för energi, VA m.m. och för in BIM-modeller i bygglovsprocessen. Istället 
för pdf:er etc har de data som är maskinläsbar och välstrukturerad. De bygger även 
upp en digital tvilling i systemet, med all byggd miljö i Estland. Andra offentliga 
tjänster kopplas på systemet, som en digital planprocess. Polisen är intresserad av att 
använda den digitala tvillingen för att modellera avseende säkerhet på områdesnivå. 

Plattformen ska sätta ihop alla offentliga tjänster, men det är även en öppen plattform, 
vilket möjliggör att koppla på privata tjänster och databaser. Dessa kan vara 
kommersiella och som man måste betala för att få tillgång till. Att plattformen är öppen 
för både offentliga och privata aktörer skapar ett flöde av information mellan aktörer. 
Ett exempel på privat tjänst är VR/AR som gör att man kan se den digitala tvillingen på 
plats. En sådan tjänst skulle regeringen inte finansiera. Det finns en privat marknad för 
utveckling av sådana tjänster. Staten försöker vara agil och hitta moderna sätt för att 
utveckla mjukvara, men idén är att sedan låta den privata sektorn utveckla många av 
tjänsterna. Staten utvecklar basinfrastrukturen och öppnar upp den. Sen kan privata 
aktörer addera värden till det. The e-construction platform är sammansättningen av 
alla dessa tjänster, som är länkade tillsammans med samma arkitektur, språk och 
filosofi om förändring.  

Den digitala tvillingen ska lanseras i år. Den täcker in byggd miljö i hela Estland. Det är 
en digital 3D-modell, där man kan klicka på objekt och få information avseende t.ex. 
byggnader, vägar, broar, busshållplatser, zoner med begränsningar m.m. De kan även 
använda den digitala tvillingen för att validera och upptäcka fel i databaser. Det som 
gör den digitala tvillingen i Estland unik är att det är en dynamisk visualisering. De har 
byggt upp ett arbetsflöde som uppdaterar data, så de slipper göra det manuellt. Ett av 

https://estoniandcc.com/
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kraven för den digitala tvillingen var att det inte skulle vara en svart låda. Den skulle 
istället baseras på verktyg för open sourse. Det finns en applikation i The e-
construction platform där du kan ladda ner en komponent med visualisering och lägga 
till egen data. Idén är att det som staten utvecklar ska vara öppet och inte knutet till en 
kommersiell aktör, utan det ska kunna användas helt fritt.  

The Ministry of Economic Affairs and Communication har ca 25 olika projekt som 
pågår parallellt. De har utökat antalet anställda som jobbar som analytiker och 
projektledare. De har även ett internt IT-team och hyr in extern kompetens för 
utveckling av system. 

Digital identitet 
Den digitala identitet som alla har i Estland används även i sammanhang avseende 
byggd miljö, t.ex. vid ansökningar och avtal, då dokument ska signeras. 94% av alla 
medborgare har e-signatur. 

e-residency 
e-residency startade 2007, när Bolagsverket bestämde att de bara accepterar 
dokument som signeras elektroniskt. De insåg då att de exkluderade alla utländska 
företag som har intressen i Estland. För ungefär tre år sedan började de utfärda 
elektroniska kort för människor från andra länder. Det möjliggör att man kan hantera 
sitt företag eller en fastighet på distans med identifikationen, vilket är rättsligt 
bindande. Estland har fått en ökad marknad tack vare detta. Framför allt nu efter 
Corona blir sådana lösningar allt viktigare. Likaså när samarbeten sker mellan aktörer 
från olika länder och när digitala tjänster kan delas. 

Hachathon 
Hackathon genomförs varje år via Garage48. I år skickades över 36 idéer in. Kvaliteten 
är mycket hög på idéer och lösningar, menar Jaan och Indrek. Kvaliteten, intresset och 
team för att lösa utmaningarna finns där. Dessa hackathons är också en grogrund för 
startups att få växa. 

Startups 
EDCC ser allt fler startups som går med i deras kluster.  Jaan och Indrek har sett en 
boom av startups senaste 2-3 åren. På grund av storleken på Estland tänker många 
startups på den globala marknaden redan från start. Estland blir som en testbädd och 
språngbräda för att testa idéer och koncept, men de tänker hela tiden ”Detta måste bli 
globalt framgångsrikt!”.  

Fler och fler unga företag som jobbar med digitalisering går med i EDCC. Dessa 
startups erbjuder nya tjänster till byggbranschen. De påverkar även kulturen i 
branschen. Byggbranschen är relativt bakåtsträvande jämfört med andra branscher, 
framför allt avseende IT. Det finns starka trender kring digitalisering i Estland. Det i 
kombination med en byggbransch som ligger efter inom digitalisering skapar en stor 
potential för dessa företag att växa och för byggbranschen att göra en snabb 
förflyttning. Dessa startups tillför en kulturförändring som är positiv. 

Från statligt håll sker insatser för att underlätta för dessa startups, genom att öppna 
upp statliga tjänster, skapa API för dem så att de kommer åt information snabbare i 
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maskinläsbart format, automatiserar processer för ansökningar m.m. så att allt blir 
mer effektivt. 

Startups från Estland har fördelar genom att de tänker globalt tidigt, men de har inte 
enbart perspektiv som företagare. De har även kunskap om digitalisering av offentlig 
sektor och hur samverkan mellan privat och offentlig sektor kan utformas. Detta ger 
dem perspektiv som är lokala, globala, privata och offentliga. 

Kan Estlands arbetssätt exporteras? 
Jaan menar på att det kan vara svårt att exportera arbetssättet helt till andra länder. I 
Estland har de e-government, är agila och det är ett litet land. Det skapar 
förutsättningar för att vara snabba och effektiva jämfört med andra länder. Men det 
kan ge inspiration kring vad detta tanke- och arbetssätt kan resultera i. 

Samarbete mellan offentliga och privata aktörer 
Samarbetet mellan offentlig och privat sektor är avgörande. Jaan och flera andra 
personer som jobbar på departementet har tidigare arbetat inom privat sektor. Indrek 
menar att de är väldigt entusiastiska och pragmatiska. De för med sig det arbetssättet 
in i den offentliga världen. Samtidigt har de ett stort nätverk med företag. Det blir 
enkelt att kommunicera och samarbeta på samma våglängd. 

Varje månad har företagen i klustret och departementet möten, då de informerar 
varandra och diskuterar. Samarbetet är definitivt nyckeln till det framgångsrika 
arbetet. Ett liknande samarbete har de inte sett i något annat land. Likaså är det av stor 
vikt att personerna som driver arbetet har erfarenhet och kontaktnät både från privat 
och offentlig sektor. I andra länder är det ofta tradition att jobba väldigt länge inom 
offentlig sektor och det tar tid att klättra till ledande positioner. I Estland kan en 
person från näringslivet kliva rakt in på en hög position statligt. Det medför att de har 
en fot i verkligheten. 

National AI Kratt Strategy 
Det är viktigt att förbereda och granska regler och lagar för att se över var AI bäst kan 
komma till nytta. Driftsättningen av AI-tjänster är något som Estland kan genomföra 
framgångsrikt, eftersom de är agila och har en god samverkan med privata sektorn. 
Grundläggande arbete med mål och förberedelser pågår och aktiviteter har påbörjats.  

Proaktiva offentliga tjänster 
Nyckeln är att ha proaktiva offentliga tjänster. Man ska inte behöva gå till olika 
myndigheter eller departement. Om t.ex. ett barn föds så får man tillgång till och 
information om allt som handlar om social service och att kommunicera med 
kommunen är förberett. Det har proaktivt blivit förberett i bakgrunden.  

Studieresa till Singapore 
EDCC organiserade en studieresa till Singapore för offentliga och private aktörer. De 
skrev ett “memorandum of understanding” efteråt.  

WDBE 2020 
WDBE planerades först för att vara en fysisk konferens. Första dagen skulle vara i 
Helsingfors och andra i Tallin. När Corona kom bestämde de sig för att genomföra 
konferensen digitalt fullt ut och att verkligen tänka ”outside the box”. De teamade med 

https://kirahub.org/en/wdbe2020/


 
 

10 
 
 

OMVÄRLDSSPANING INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 
 

företag som har stor erfarenhet av virtuella event och med spelutvecklare. 
Presentationer spelades in i virtuella miljöer av Helsingfors och Tallin. 

EDCC 
Estonian Digital Construction Cluster (EDCC) är en ideell organisation med 
medlemmar utifrån trippel helix (privata, offentliga och akademin). Fler och fler 
startups ansluter också. Klustret bildades för fyra år sedan i samarbete med Estonian 
Ministry of Economic Affairs and Communication. Det finansieras av medlemsavgifter. 
Varje medlem betalar 2000 EUR varje år. De får även finansiering av European 
Regional Development Fund (600 000 EUR som sedan matchas med samma belopp av 
medlemmarna). Tre personer är anställda på halvtid; Cluster manager, European Fund 
Project Manager och Communication Manager. De har sju styrelsemedlemmar.  

Klustret har ett antal arbetsgrupper. Cirka 15-20 möten genomförs i arbetsgrupperna 
varje månad (ca 20-30 person per möte). Efter Corona så genomförs alla möten online, 
vilket har medfört att antalet medverkande har ökat. En arbetsgrupp har fokus på 
Integrated Project Delivery (IPD), vilket är ett arbetssätt som de vill ska användas 
oftare i Estland. Det medför att alla medverkande aktörer i ett projekt samarbetar 
redan i ett tidigt skede. Målet är att ha minst fem sådana projekt i Estland 2022. 
Konsulter från Finland har anlitats för att utbilda medlemmar i EDCC om IPD. Två 
grupper arbetar med BIM (byggnader och infrastruktur). Det finns arbetsgrupper som 
jobbar med export, samverkan med statliga och kommunala myndigheter, parametrisk 
design, digitalisering för materialtillverkare och kultur/kommunikation. Det är 
frivilligt att vara med i arbetsgrupperna. Deltagarantalet varierar mellan 5-20 
personer per grupp. 

Klustret är en plattform för delning av kunskap, idéer och lösningar. Innovationerna 
sker sedan hos medlemmarna. Garage48 skapar också innovationsprocesser och 
möjligheter för startups att växa. Klustret hjälper medlemmarna att skapa framtidens 
byggindustri. Det blir även en kanal till staten. När nya lagar ska införas konsulteras 
klustret för feedback. Klustret skapar också samverkansmöjligheter för 
internationalisering och export. Utöver arbetsgrupper genomför klustret studieresor 
och utbildningar inom bl.a. ledarskap. De samarbetar regionalt med liknande 
organisationer i Finland, Lettland och Litauen. 

Två gånger om året genomförs seminarier, då medlemmarna diskuterar resultat, mål, 
budget, strategier m.m. Första torsdagen varje månad har de ”Cluster Club” klockan 18 
på samma restaurang. Det finns ingen agenda, utan medlemmarna träffas, äter en bit 
mat och pratar.  

De största utgifterna för EDCC är kostnader för löner, studieresor och 
utvecklingsprojekt. 

En målsättning för EDCC är att bidra till att information förflyttas genom hela 
livscykeln mellan olika aktörer (arkitekter, planarkitekter, byggaktörer, 
fastighetsägare m.fl.). Indrek menar att de största värdena som klustret bidrar till är 
effektivisering av byggsektorn, minskad klimatpåverkan och en förändrad kultur i 
branschen.  

 

https://estoniandcc.com/
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Sim Kai och Lim Bryan 
Den 29 september intervjuades Sim Kai och Lim Bryan på National AI Office i 
Singapore.  

National Artificial Intelligence Strategy 
En taskforce med flera olika statliga verk arbetade tillsammans för att ta fram National 
Artificial Intelligence Strategy. Arbetet genomfördes 2019 och strategin lanserades 
november samma år. The National AI Office ansvarar för att implementera strategin. 
The National Artificial Intelligence Strategy är en del av The Smart Nation Strategy i 
Singapore. The National AI Office är därmed en del av The Smart Nation Digital Office. 

Smart Nation 
Smart Nation är Singapore:s ”next-generation nation building effort”. De vill göra 
Singapore till en enastående stad, där de tar alla fördelar från teknologi för att lösa 
problem. Premiärministern är drivande i denna satsning. 

Vad är en Smart Nation? Den består av tre pelare: 

1. Digital ekonomi 
2. Digital regering / styrning 
3. Digitalt samhälle 

Det bygger på årtionden av ansträngningar och markant utveckling. Under 1980-talet 
användes allt mer datorer och system. Under 2000-talet när internet kom började de 
se över hur de offentliga tjänsterna kunde tillhandahållas online. Under 2010-talet 
skapade de mer integrerade tjänster och bröt ner stuprör. Nu ser de över hur de inte 
bara kan använda teknologi, utan transformera sättet som de levererar tjänster med 
fokus på invånarna. 

AI är ett nyckelsteg i deras resa mot att bli en smart nation. Det är nästa steg för att 
föra in intelligens i deras system. De vill nyttja potentialen hos AI för att skapa sociala 
och ekonomiska värden.  

Syfte 
Syftet med National AI Strategy är: 

1. Att fokusera uppmärksamheten och resurserna på nationell nivå till specifika 
områden. 

2. Beskriva hur regeringen, företag och forskare kan samarbeta för att bygga upp 
ekosystemet för att möjliggöra strategin (the enabling ecosystem). 

3. Proaktivt adressera frågor och risker när AI alltmer införs. 
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Upplägg 
Följande tre nyckelpunkter finns i upplägget: 

1. Människorna i centrum 

2. Driftsättning och utveckling 

3. Nyckelsektorer 

“Människorna i centrum” innebär att de inte driver på teknik bara för teknikens skull. 
Det handlar om vilka problem som de försöker lösa och hålla det fokuset. Att lösa 
problem som skulle påverka människors liv.  

Singapore anser att AI nu har nått en mognadsgrad så att värdet skiftar från forskning 
till att faktiskt lösa riktiga problem. Det finns många strategier runt om i världen, men 
det som Singapore betonar är driftsättning och utveckling. Det innebär inte att 
forskning inte är viktigt. Men forskning måste länka till driftsättning, så att forskningen 
som utförs tjänar syftet med driftsättning. Singapore riktar insatserna inom 
nyckelsektorer där AI kan skapa fördelar och stor påverkan, för att förbättra 
människors liv eller skapa ekonomiskt värde.  

De arbetar enligt en “AI loop”, där de först definierar problemet, sen hur de kan 
utveckla och testa och därefter skala upp den testade lösningen. 

Visionen är: “År 2030 är Singapore ledande i att utveckla och driftsätta skalbara, 
effektfulla AI-lösningar i nyckelsektorer med högt värde och relevans för medborgare 
och företag”. Strategin är indelad i två delar: Nationella AI-projekt och Ekosystem med 
möjliggörare (National AI Projects and Ecosystem enablers). 

Singapore tittade på strategier från andra länder. De konstaterade att andra länder 
fokuserade mycket på möjliggörarna, vilket även Singapore gjorde inledningsvis. Men 
relativt fort insåg de att det är svårt att skapa möjliggörare i ett vakuum. Det måste 
förankras och grundas i specifika projekt, så att de kunde veta om möjliggörarna 
verkligen möjliggjorde användningen av AI. Det är viktigt att lära sig medan man gör 
och därför var projekten nödvändiga för att testa möjliggörarna. 

Nationella AI-projekt 
Det finns fem nationella AI-projekt. 

Intelligent planering av gods 
Det första projektet handlar om intelligent planering av gods. De ser över hur de kan 
optimera logistiken för gods för att öka produktiviteten för företag och effektivisera 
trafiken. De experimenterar inom tre områden:  

1. Sammanslagning och dynamiska uppdrag för transportarbeten 
2. Intelligent dirigering och schemaläggning av lastbilar  
3. AI som möjliggörare inom planering och modellering för en bättre 

stadsutveckling 

Sammanslagning och dynamiska uppdrag för transportarbeten 
För att minska antalet resor i enkel riktning kan AI användas, så att lastbilarna kan 
dela arbeten.  
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Intelligent dirigering och schemaläggning av lastbilar 
Mycket av planeringen hos individuella lastbilsföretag sker manuellt. Kan AI användas 
för att få en bättre dirigering och schemaläggning? 

AI som möjliggörare inom planering och modellering för en bättre 
stadsutveckling 
Data för hur ofta lastbilar är i rörelse under lång tid kan användas vid planering och 
modellering inom deras stadsutveckling. Det ger även underlag inför beslut om var 
depåer och lagerhus för frakthantering bäst placeras.  

Sömlösa och effektiva kommunala tjänster 
Det andra projektet handlar om sömlösa och effektiva kommunala tjänster. Hur kan de 
vara mer ansvarstagande, tillförlitliga och i god tid? Detta är fallen som de jobbar med: 

1. AI-assistenter (chatbot) för att rapportera kommunala frågor 
2. Förebyggande förvaltning av egendomar med sensorer och AI 
3. Intelligenta insikter om hur invånare använder anläggningar 

AI-assistenter (chatbot) för att rapportera kommunala frågor 
I Singapore försöker de säkerställa att invånare bara behöver ha en kontaktpunkt. De 
bedömer problemen och därefter vilken myndighet som ska svara och följa upp. AI-
assistenter är något som människor i Singapore uppskattar. 

Förebyggande förvaltning av egendomar med sensorer och AI 
Detta handlar om att förutspå när saker kan gå sönder och förbereda dem innan så 
sker.  

Intelligenta insikter om hur invånare använder anläggningar 
Syftar till att Singapore bygger anläggningar som faktiskt önskas av invånarna.  

Förutse och hantera kronisk sjukdom 
Tredje projektet handlar om: “Hur kan Singapore hjälpa till att förhindra och bättre 
hantera kroniska sjukdomar?”. Detta är fallen som de arbetar med: 

1. Personlig riskpoäng för kroniska sjukdomar 
2. Kliniskt beslutsstöd för primära läkare 
3. Personlig självhantering av kroniska sjukdomar 

Personlig riskpoäng för kroniska sjukdomar 
Hur kan kroniska sjukdomar förutses, för att tillhandahålla personliga riskpoäng? 

Kliniskt beslutsstöd för primära läkare 
Kan diagnoser utföras bättre med hjälp av AI, t.ex. genom att upptäcka sjukdomar 
genom att använda ögonscanning eller annan typ av scanning? 

Personlig självhantering av kroniska sjukdomar 
Hur kan man hantera kroniska sjukdomar? En personlig skötselplan med t.ex. smarta 
klockor kan underlätta.  
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Personlig utbildning genom anpassningsbart lärande och bedömning 
Det fjärde projektet handlar om: “Hur kan Singapore hjälpa lärare att bättre anpassa 
och förbättra erfarenheter av lärande för varje student?” 

1. Anpassningsbart lärande 
2. Automatiserat betygsystem 
3. AI-lärande kompanjon 

Anpassningsbart lärande 
Alla lär sig väldigt olika. Hur kan lärare få hjälp för att verkligen personifiera lärandet 
för alla?  

Automated Marking System 
Detta riktar sig mer till lärarna och handlar om att minska deras arbetsbeläggning 
genom att automatisera betygssättning. 

AI-lärande kompanjon 
Detta är ett mer ambitiöst mål, vilket innefattar en lärande kompanjon. Genom att 
studenter interagerar med anpassningsbara lärsystem kan tillräckligt med data samlas 
in för att AI ska förstå vad som motiverar och när de känner sig nedslagna. När en 
student sitter framför ett onlinesystem kan det kännas tråkigt och inte engagerande, så 
att förstå beteendeaspekter i lärandet via enheter kan hjälpa till att engagera studenter 
på nytt och få dem att lära sig mer.  

Passkontroller 
Det sista projektet handlar om “Hur kan säkerheten vid passkontroller stärkas 
samtidigt som resenärernas upplevelse förbättras?”. Singapore hoppas att människor i 
framtiden inte behöver använda pass för att passera Singapore:s landsgräns, framför 
allt invånarna i Singapore. AI har använts redan innan de landar.  

Ekosystem med möjliggörare 
Genom att genomföra ovanstående projekt kan Singapore bygga möjliggörare. De 
jobbar med fem möjliggörare: 

1. Trippelhelix-partnerskap 
2. AI-talang och utbildning 
3. Dataarkitektur 
4. Progressiva och betrodda miljöer 
5. Internationellt samarbete 

Trippelhelix-partnerskap 
Den första möjliggöraren handlar om partnerskap och relationer mellan forskning, 
privata och offentliga aktörer. Singapore har mer än 15 AI offentliga-privata 
partnerskap och gemensamma laboratorier etablerade och de hoppas att fler ska 
starta. Singapore stad försöker hjälpa företag att implementera AI bättre. Ett intressant 
program är ”100 Experiments Programme”. Det är en modell med gemensam 
finansiering, där AI Singapore tillhandahåller ingenjörer för att hjälpa till att driftsätta 
projekt. Singapore utvecklar ett digitalt område som heter Pungol, med en öppen 
digital plattform. Människor kan sedan bygga AI-applikationer ovanpå dessa 
plattformar.  
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AI-talang och utbildning 
Singapore vill adressera underskott i kvantitet och kvalitet av talang inom hela fältet 
av AI-relaterade jobb. Det behövs en räckvidd av multidisciplinära talanger för att 
framgångsrikt driftsätta AI: Forskare inom AI, dataingenjörer, dataöversättare, app-
utvecklare, systemintegrerare. De vill träna invånarna i Singapore för att höja 
datorkompetensen. Det kommer finnas en AI-modul inom varje examen i framtiden, 
som beskriver hur AI är implementerad inom respektive sektor. De vill även utbilda 
fler invånare för högkvalitativa AI-arbeten och attrahera globala talanger inom AI.  

Dataarkitektur 
Singapore har all offentlig dataarkitektur på plats, som länkar till enskilda källor. De 
upprättar ramverk för offentliga-privata samarbeten och etablerar betrodda sätt för 
utbyte mellan offentlig och privat data.  

Progressiva och betrodda miljöer 
Detta handlar om att stärka förtroendet för AI-teknologier för att möjliggöra miljöer 
för testbäddar, utveckling och driftsättning av AI-lösningar. Singapore har ett råd som 
ger råd kring etiska frågor kring användning av AI och data. De har utvecklat Asiens 
första “Model AI Governance Framework”, som är en guide för att adressera 
nyckelfrågor kring etik och styrning. De beaktar både invånare och företag.  

Internationellt samarbete 
Singapore ser en viktig roll att medverka i den globala utvecklingen av AI. De vill bidra 
i utvecklingen av globala standarder. Singapore har en teknisk kommitté som 
medverkar i olika diskussioner om AI-standarder. De vill även se över hur de kan 
samarbeta i multinationella AI-projekt och multivetenskapliga testbäddar. På grund av 
Corona har detta inte genomförts så aktivt år.  
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Walter Terry 
Den 29 september intervjuades Walter Terry, Vice President, Project Planning, 
Skanska USA Building, San Francisco. Syftet var att fråga om Skanska:s erfarenhet från 
att använda tjänster från INDUS.AI samt att få en övergripande bild av hur de använder 
digitalisering som möjliggörare för ett hållbart samhällsbyggande. 

Tjänster från INDUS och Skanskas erfarenhet av dessa 
Walter beskrev olika tjänster som INDUS.AI tillhandahåller. Samtliga tjänster beskrivs 
på INDUS.AI, där det även finns många videoklipp som visar olika moduler. 

Många moduler har fokus på hälsa och säkerhet. En tjänst handlar om att säkerställa 
att social distans hålls på byggarbetsplatsen. Genom att använda kameror kan man se 
om personalen jobbar för nära varandra eller inte. Skanska har inte använt denna 
tjänst, men en liknande från ett annat företag. Genom att använda denna modul 
minskar risken för att personal och besökare ska exponeras av coronavirus. Varning 
sker om personal eller besökare inte håller rekommendationer om social distans.  

Det finns även moduler som har fokus på att säkerställa att skyddsutrustning används 
korrekt, som säkerhetsväst, hjälm, skyddsglasögon, handskar m.m. Varning sker när 
människor befinner sig i säkerhetszoner. Kunskap om överträdelser av 
säkerhetspolicies erhålls tidigare, risker kan undvikas eller mildras. Likaså minskar 
risken att en byggarbetsplats behöver stängas på grund av olycka som har inträffat.  

Det finns även moduler som handlar om att spåra produktionen och aktiviteter samt 
förutspå hur lång tid det kommer att ta att t.ex. färdigställa ett våningsplan i en 
byggnad. Daglig produktion kan mätas och bedömning av påverkan p.g.a. väder kan 
genomföras. 

Aktiviteter på arbetsplatsen kan övervakas och inspektioner kan genomföras på 
distans. Man kan även se hur snabbt byggnation sker och bedöma om byggnationen 
håller tidplanen.  

Att upptäcka, spela in och klassificera transporter som kommer in och ut i området 
finns det en modul för. Det ger underlag för hur transporter kan optimeras, vilket kan 
påverka klimatpåverkan, tid och kostnader.  

Sammanfattningar kan erhållas dagligen och veckovis samt för vissa tjänster även 
månadsvisa diagram med trender. Arkiverad data, snapshots, video och rapportering 
kan användas vid träning och introduktion av ny personal. 

Skanska använde tjänster från INDUS.AI vid en arbetsplats där två byggnader 
uppfördes till studenter på University of California, San Francisco. De använde moduler 
som övervakade och rapporterade kring transporter och användningen av kranar. Det 
var den första versionen av Indus tjänster. Snart kommer version 3 att släppas.  

Byggområdet var i stadsmiljö med trafikstockningar, så att få lastbilarna till området 
var kritiskt. De ville förstå vilka justeringar som de kunde göra under dagen för att 
optimera transporterna.  

https://www.indus.ai/
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Resultatet med att övervaka hur mycket byggkranars krokar användes visade att över 
50% av den operativa tiden användes inte kranen för att lyfta något. De såg över hur 
de kunde förbättra och bättre använda den resursen.  

Det blev en utmaning för personalen att förstå hur de skulle använda informationen 
som de fick. Detta projekt var mer som ett test för att se om inköpet av data och 
datauppsättningen var pålitligt. Skanska hade flera stora projekt inplanerat där de 
tänkte använda tjänster från INDUS.AI under våren 2020, men tidplanerna ändrades 
på grund av Corona. I dessa projekt skulle underlaget användas ännu mer för att 
optimera användningen av resurser, transporter m.m. 

Använda kameror 
En fråga ställdes kring hur vanligt det är att använda kameror på byggarbetsplatser, 
oavsett om tjänster från Indus används eller inte. I Sverige är det inte lika vanligt att 
använda kameror på grund av integritetsskäl. Walter menade att det är viktigt att ha 
anonymitet. Han vill inte ha ansiktsigenkänning eller veta vilka personerna är. Men 
han behöver informationen som kameror kan skapa. Kamerateknologi, när den 
används korrekt, är väsentligt för att kunna lösa aspekter kring produktivitet, 
schemaläggning, procedurer på arbetsplatsen och säkerhet. Att använda kameror 
skapar även förutsättningar för en dokumentation av byggnationen.  

Handlingsbar information 
Skanska använder tjänster från ett annat företag, som tillhandahåller sensorer till 
betong. Sensorerna visar hur betongen torkar, fukthalt och hållfasthet. Informationen 
tillhandahålls i en app. Det är ren information. Nästa steg som Walter menar är viktig 
är att få förslag på handling (actionable information).  

Optimering av digitalt arbetsflöde 
Walter beskrev hans syn på optimering av arbetsflöde. Ofta finns mycket information i 
olika stuprör. Hur kan ett kontinuerligt informationsflöde ske i arbetsprocesserna? 
Hur kan ett digitalt arbetsflöde automatiseras? Vilka är flaskhalsarna? Hur kan 
arbetsprocesserna förbättras? Hur kan algoritmer och maskininlärning hjälpa till? 

Digitalt arbetsflöde enligt Walter: 
• Sekventiell, förutsägbar kombination av data, riktlinjer och uppgifter som 

utgör de vardagliga processerna i en verksamhet 
• Genom att definiera arbetsflöden digitalt får det användarna att: 

o Kolla upp avgörande data direkt 
o Hålla koll på processer och uppgifter 
o Effektivisera produktivitet 
o Automatisera uppgifter 
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”Digital Workflow engineering” handlar om att: 
1. Förbättra operativ effektivitet 

o Minska/eliminera duplicerade processer 
o Minska tid för transaktionscykler 

2. Minska kunskapströskeln för anställda, med beaktande av: 
o Begränsning av tillgång till anställda som har teknologikompetens 
o Anställda är mindre nöjda med kognitivt repetitiva uppgifter 
o Institutionell kunskap kräver signifikant tid för att lära sig 

3. Minska beroendet av processer och procedurer 
o Minska/eliminera fel kopplat till mänskliga processer 
o Designa ett system som gör det svårare för anställda att misslyckas 

 

 

  



 
 

19 
 
 

OMVÄRLDSSPANING INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 
 

Chungha Cha 
Den 1 oktober intervjuades Chungha Cha, Co-Founder & Chair, Re-imagining Cities 
Foundation, Sydkorea. 

Chungha Cha har lång erfarenhet från att arbeta inom finans- och fastighetssektorn, 
smarta byggnader och städer. Han har grundat Re-imagining Cities Foundation, som 
jobbar i skärningspunkten mellan finans, fastigheter och smarta städer. Re-imagining 
Cities Foundation samarbetar med Smart Cities Council, ASEAN Smart Cities Network 
and World Smart Sustainable Cities Organisation, GRESB och MIPIM PropTech.  

Han menar att möjligheterna att nå klimatmål finns i städerna. Offentliga aktörer har 
inte tillräckligt med pengar för att adressera utmaningarna. Därför behövs även privat 
kapital. Utan privata medel kommer förändringar inte ske tillräckligt snabbt. 

Chungha Cha är Smart City Advisor i stadsutvecklingsprojektet Lakeview Village i 
Mississauga, Kanada. 

Om Lakeview Village 
Lakeview Village ligger i Mississauga, vilket är den sjätte största staden i Kanada. 
Mississauga ligger bredvid Toronto. Tidigare fanns ett koleldat kraftverk i området. 
Masterplanen för området antogs november 2019. De hoppas på att kunna starta 
byggnationen av den första etappen 2021.  

Lakeview Village ska bli ett blandat område med 8000 lägenheter och ett 
Innovationsdistrikt. Innovationsdistriktet kommer innehålla ca 160 000 m2 
kontorsytor. Det kommer även finnas ca 40 000 – 49 000 m2 för campus och 
kulturlandskap. Inom Innovationsdistriktet ska det finnas ett “Learning Center” 
(Sustainability center). 

Den större delen av marken har köpts av privata utvecklare. The Lakefront Park ska 
återgå till kommunal mark. Staden äger ungefär halva marken där 
Innovationsdistriktet ska byggas.  

Önskade resultat 
Re-imaging Cities Foundation har sett över hur målsättning för staden, invånarna och 
byggaktören kan sammanstråla. Mississauga Economic Development Strategy 2020-
2025, Climate Action Plan och Smart City Master Plan har beaktats vid framtagandet av 
fem önskade resultat (Development Desired Outcomes).  

Önskade resultat: 

• Sysselsättning 
• Digital innovation 
• Klimatpositivt område 
• Smart mobilitet 
• Hälsa och välbefinnande 

Täta diskussioner genomfördes mellan kommunen, byggaktörer, invånare och 
konsulter för att fastställa de önskade resultaten.  
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En ”Quadruple Helix Model for Governance” ska användas, som kommer från Japan. 
The Quadruple Helix Model for Governance kan även möjliggöra för forskarna i 
Innovationsdistriktet att nå medborgarna, så att de kan samskapa framtiden 
tillsammans.  

När man pratar om smarta städer pratar många om teknologi. Men Chungha Cha 
menar att det är viktigt att först prata om önskade resultat. Sen kan man diskutera 
upplägg och teknik som möjliggör att resultaten nås. Därefter kan det fastställas hur 
ekosystemet med aktörer inom Quadruple Helix Model kan byggas upp, vilka 
fokusområden som behövs inom specifika sektorer och möjliga partner.  

Chungha Cha rekommenderar mätbara mål och att man konkretiserar vad som avses 
med t.ex. klimatpositivt område.  

Energimodell på områdesnivå 
Det finns över 100 byggnader inom området. Re-imagining Cities Foundation tar fram 
en modell med simulering av energi på områdesnivå, för att bättre förstå var energi 
kommer användas och för att använda passiv design och orientering för hur 
energianvändning kan minskas med hjälp av naturen (vind, sol, naturlig ventilation 
m.m.).  

Innovationsdistriktet kommer driva ekonomisk tillväxt 
Innovationsdistriktet kommer driva ekonomisk tillväxt. Att bara ha ett kontorsområde 
där vem som helst får etablera sig är inte områdets upplägg. De vill attrahera företag 
till området som kopplar till målen för området, som har teknikerna som möjliggör att 
målen nås. Det vill säga de vill även att dessa företag etablerar sin verksamhet i 
området. Bland annat har projektet som mål att ha smart mobilitet, bl.a. autonoma 
bussar i området. Det kan även attrahera företag som är relaterade till autonoma 
fordon att etablera sig i området. 

Digital tvilling 
Ett av de önskade resultaten är Digital innovation. Bland annat vill de utveckla en 
digital tvilling. Många av de potentiella partner som projektet för diskussioner med är 
intresserade av digitala tvillingar. De vill ha kontor inom området och kan även 
medverka i och finansiera framtagandet av den digitala tvillingen. De hoppas att ha den 
första testversionen klar tidigt nästa år.  

När man pratar om digitala tvillingar får man tio olika svar om man frågar tio olika 
personer, säger Chungha Cha. Många människor pratar om offentliga moln med data 
som kommunen äger (trafik, polis, väder, energi, vatten m.m.). Chungha Cha menar att 
privata moln är också viktiga, där fastighetsägare och byggaktörer kan utveckla 
plattformar eller moln för att nå mål kring t.ex. energioptimering, hälsa och 
välbefinnande, användning av ytor och automation av smarta hem. 

Chungha Cha säger att alla pratar om öppen data, men i verkligheten vill inte alla dela 
all data. I ett hybridmoln kan viss offentlig och privat data delas öppet.  
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Informationspanel 
Re-imaginary City Foundation tar fram en informationspanel (dash board) för 
området, som ska användas för uppmätta resultat kring energianvändning, 
energiförsörjning, hälsa och välbefinnande (halter luftföroreningar, buller m.m.). Det 
hjälper alla aktörer att minska energianvändning, öka andelen förnybar energi och 
vidta åtgärder för att nå projektmålen. I informationspanelen för energioptimering 
finns även beräkningar av besparingar i form av pengar. Energioptimeringen hjälper 
fastighetsägare att öka sina vinster. Genom att göra det minskas även klimatpåverkan. 
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