
Välkommen på 
Projektkonferens med 
Smart Built Environment



Program 13 juni
10.00 Välkomna och dagens program

Det här är Färgfabriken
Anders Bergmark, Färgfabriken

Aktuellt från Smart Built Environment
Kristina Gabrielii och Olle Samuelson, 
Smart Built Envionment

Arkitekturnätverket AES flyttar in
Emily Aquilina, Architect, organiser of
OpenBi0n II

12.00 Lunch
I lilla salen på entréplan

13.00 I fokus: Implementering 

Introduktion
Kristina Gabrielii och Olle Samuelson, 
Smart Built Environment

Kunskapsspridningens premisser
Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i 
Jönköping

DigiGrow
Agnes Sävenstedt, Rhubarbs AB

Tre perspektiv på implementering
Mats Svensson, Tyréns

14.30 Eftermiddagsfika
I cafét

15.00 Workshop 
”Så ska vi jobba med våra resultat”

Omvärldsspaning från Expo 2020
Klas Hall, Kompetenspartner

ca. 16.30 Gemensamt mingel













































Kontakta mig gärna!

Anders Bergmark

anders@fargfabriken.se

07 6573745

mailto:anders@fargfabriken.se


Aktuellt i 
Smart Built Environment



Resultat utlysningar 2022
Digitalt samhällsbyggande I 
praktiken – “stora breda”
• 17 projekt
• Ca 40 Mkr

Startmöte 16 augusti

Innovationsidén

• 9 projekt
• Ca 2,6 Mkr

Startmöte 20 juni

Vi presenterar 26 nya projekt 
för hållbart samhällsbyggande 
- Smart Built Environment

https://smartbuilt.se/aktuellt/nyheter/2022/220526-beviljanden/


Vad händer i närtid?
• Nu kraftsamlar vi kring AI inom samhällsbyggnad - Smart Built

14 juni kl 12.30 – 13.10, Stora scenen, H22 Helsingborg City Expo

• Användning av IoT i fastigheter – demo - Smart Built
15 juni kl 9.30 -12.00, Teknikringen 78, KTH

• Bygg kompetens – hur jobbar vi med innovation? - Smart Built
16 juni kl 11.45 – 12.45, Webbinarium

https://smartbuilt.se/aktuellt/kalendarium/220614-kraftsamlingai/
https://smartbuilt.se/aktuellt/kalendarium/220615-iot-i-fastigheter/
https://smartbuilt.se/aktuellt/kalendarium/220616-byggkompetens-innovation/


Höstkalendern fylls på
• Kraftsamling AI – Berättelsen så här långt! Registrering, ons, 31 aug. 

2022 vid 09:30 | Eventbrite

• AI-lunch| AI för plan- och bygglovsprocess — AI Arena
14 oktober, 11 november, 2 december

• Programkonferens och årsstämma - Smart Built
29 September, hybridmöte

• Bygg kompetens fortsätter med tre webbinarier i höst 

• Bygg kompetens på plats
19 oktober i Stockholm

https://www.eventbrite.se/e/berattelsen-sa-har-langt-registrering-308823097197
https://www.aiarena.se/evenemang/ai-lunch-14-oktober
https://smartbuilt.se/aktuellt/kalendarium/220929-programkonferens/


Kommande utlysningar
Innovationsidén 3

• Utlysningen lika föregående
• Översyn kriterier tillsammans 

med Formas 
• Öppnar 9 augusti
• Stänger 4 oktober
• Beslut november

Utlysning 11
• Bred utlysning, alla 

temaområden
• Specifika områden 

adresseras
• Öppnar november
• Stänger februari 2023
• Beslut maj 2023



Programutveckling
• Effektlogik

• Två processer för nya
strategiska projekt sep - dec
• Informationsinfrastruktur
• Värdekedjor o affärsmodeller

Intervjuer och WS – håll koll på 
nyhetsbrev och kalendarium



Programutveckling
• Jämställdhet 

Kompetenshöjning – utbildning

• Internationalisering
• Samarbete med liknande initialt
• Fler utländska deltagare
• Fler ansökningar till EU/Horizon
• Ansv. Anders Nilsson – fr.o.m. september  

• Implementering





I Fokus: Implementering

2022-06-13



Bygg- och 
installations-

företag
104 000

Arkitekter 
och…

Tekniska 
konsulter

39 000

Fastighetsägare 
99 700

Fastighets-
service
19 000

Kommuner
290

Bygg-
material
-industri

1000 Myndig-
heter

Samhällsbyggnadssektorn

Fakta:

• Totala bygginvesteringar 2021 = 551 Mdr
• Motsvarar c:a 11 % av BNP
• 87% av byggföretagen ≤ 4 anställda



Forskning och utveckling –
digitalisering  

196
digitaliserings-

projekt
Samhällsbyggnad

2015-2022
Smart Built

170 dig-projekt 
Byggprocessen

2018-2021
Alla finansiärer

Alla digitaliseringsprojekt
Alla finansiärer

Uppskattning: 150 Mkr/år
Motsvarar: 0,03% av investeringarna



Resultatspridning
• Rapporter – webben 
• Seminarier – projekt och 

programkonferenser
• Webbinarieserie – Bygg 

Kompetens
• Sociala medier

• Synteser
• Visualisering av projekt





FoU-utförare
• Hur når vi ut med vårt 

resultat?

• Incitament, kompetens och 
resurser

Behovsägare
• Hur får vi del av allt som tas 

fram?

• Interna implementerings-
processer, förändrings-
ledning, strukturer och 
styrning

Från resultatspridning till 
implementering



Statsstödsreglernas gräns i de 
vanligaste tolkningarna



Rekommendation:
• För att Smart Builts effekter ska kunna öka 

framöver behövs en portföljstyrning som 
ytterligare fokuserar på implementering av 
projektresultat. 

• utveckla system/metoder för implementering av 
projektresultat (till exempel plattformar, standarder 
och riktlinjer) genom att ställa tydligare krav på 
projektens ”resultatförvaltning”, 

• utveckla system/metoder för att stötta 
implementering hos aktörerna. 



Smart Builts verktygslåda
Utlysningar
• Tydligare i utlysningstexter och 

mallar:
• Hur ska resultatet tas vidare?
• Kommer det att behövas ytterligare 

projekt och utveckling?
• Finns det en plan för hur deltagarna ska 

implementera?
• Finns det en ambition att sprida till 

andra, i så fall hur?

Strategiska projekt
• Tydlig idé om förvaltning redan 

vid initiering, ex:
• Nationella riktlinjer – BIM Alliance 
• CoClass – Byggtjänst
• Byggsektorns resurshubb – IVL
• Nationell standardiseringsstrategi –

Regelforum

• Strategiska satsningar för att 
stötta implementering:

• Coachning, handböcker, matchmaking-
event, samla ”comittade” aktörer, …



Inspiration från tre projektledare
• Kunskapsspridningens premisser

Henrik Linderoth, Tekniska Högskolan i Jönköping

• DigiGrow
Agnes Sävenstedt, Rhubarbs AB

• Tre perspektiv på implementering
Mats Svensson, Tyréns





Resultatspridningens dilemma:
Om paradoxen att säkerställa spridning av resultat och 

åstadkomma omfattande branschtransformation

Slutrapport från Kunskapsspridningens premisser

Mattias Jacobsson (projektledare) och Henrik Linderoth
Tekniska Högskolan, Jönköping



Inledning och mål

Mål att förstå de unika förutsättningar, 
utmaningar och möjligheter som finns 
för att bättre nå ut med den stora 
mängd resultat som genereras inom 
Smart Built Environment.

Samverkande aktörer

Forskning, utveckling 
och innovation (FUI)

Strategiskt innovationsprogram

Branschaktörer

?



Varför ser det ut som det gör och 
vad går att göra åt situationen?



Analytiska komponenter Exempel på påverkansfaktorer

Involverade 
aktörer och 
aktörsgrupper

Kunskapande 
aktör(er)

Kommunikativ förmåga, involvering, protektionism, 
spridningsambitioner, förmåga att förmedla, etc. 

Målgrupp(er) Prioritet, lärande kultur, absorberande förmåga (förmåga att ta till sig ny 
kunskap), kunskapsnivå, etc.

Kunskapsinnehåll Typ av kunskap (forskning/utveckling), kvalité på kunskap, etc.

Medium och aktiviteter Kommunikationskanaler, medieform, frekvens och typ av aktivitet.

Kontext
Förhållande och styrka i relationen mellan involverade grupper, fysisk 
och/eller organisatorisk distans, normskillnader, kulturella skillnader, 
socialt kapital, kontextuell osäkerhet, konkurrenssituation, etc.

Konceptuellt ramverk

Tabell 1: Översikt av komponenter och påverkansfaktorer för kunskapsspridning (anpassat från Paulin, 2013)



Faser Aktiviteter och delmål Tillvägagångsätt
Fas 1
Q1

Benchmarking: Kartläggning av utmaningar och 
belysande av möjliggörande praktiker för spridning av 
forskning, utveckling och innovation inom 
sammahällsbyggnadsområdet

Genomgång av litteraturen på 
området

Fas 2
Q1-Q2

Spridningsanalys: Datainsamling och analys av 
spridningsarbetet i de till dags dato inom Smart Built 
Environment genomförda projekten

Insamlande och analys av 
ansökningar och slutrapporter. 
Intervjuer med tidigare deltagare 
och projektledare

Fas 3
Q3-Q4

Kontextkartläggning: Identifikation och analys av 
kontextuella förutsättningarna för kunskapsspridning till en 
bredare målgrupp

Fokusgruppsintervjuer med 
aktörsrepresentanter

Fas 4
Q4

Syntetisering: Generering av förslag för stödjande 
metoder och praktiker för förbättrad kunskapsspridning

Analys och författande av 
slutrapport, kommunikation

Genomförande och metod



Samverkande aktörer

Forskning, innovation och 
utveckling

Strategiskt innovationsprogram

Kunskapsinnehåll

Branschaktörer

Kunskapande aktörer

Bredare målgrupp(er)

Kontext
Kontext

Medium och 
aktivitet (för 

kunskapsinnehåll)

Förutsättningar GenomslagInnehåll



Förutsättningar för spridning

Två förutsättningar som tydligt påverkar 
resultatspridningen;

• Ambition
• Kapacitet

Det intressanta är dock inte enbart att dessa 
är viktiga för spridningen, utan varför de 
ibland saknas…

Samverkande aktörer

Forskning, innovation och 
utveckling

Strategiskt innovationsprogram

Kunskapsinnehåll

Kunskapande aktörer

Kontext



Ambition: Förutsättningar för spridning

Varför saknas ibland tillräckligt med ”ambition”?

• Motfinansiering om ~ 50% (”skin in the game”) 
• Måste således finnas ett ”motiverande egenintresse” för att 

engagera sig i FoU projekt
• Resultaten = belöningen, ett sätt att få utväxling på sin investering 

och sitt engagemang
• Att ”dela med sig” kan ibland upplevas ologiskt (dock inte för alla)

Ergo. Det måste finnas tillräckligt ”motiverande egenintresse” för att 
aktörer ska engagera sig, utan att det tippar över i ”protektionism”, 
något som verkar vara en svår balansgång för vissa aktörer



Kapacitet: Förutsättningar för spridning

Varför saknas ibland kapacitet (tid och kunnande)?

• Genomförandet organiseras i projektform
• Spridning kommer oftast som ”sista aktiviteten” i projektcykeln
• När projektet tar slut, så tar ett nytt (annat) projekt vid
• Nya utmaningar = nytt (annat) fokus
• Kompetensen i projekten är även ofta (av naturliga orsaker) 

innovationsspecifik, där få har ”spridningskompetens”

Ergo. Organiserings/projektlogiken tillsammans med den 
innovationsspecifika kompetensen gör att spridning nedprioriteras eller 
inte anses hinnas med 



Ambitions- och kapacitetshöjande åtgärder

Säkra ambitionsnivå genom exempelvis;
• Justering av ansökningsförfarande så att spridningsambitioner (och inte bara 

nyttiggörande) både framgår, men även beaktas i urvalsförfarandet
• Kräva kommunikationsplan som en del av ansökan
• För projekt som har stor påverkanspotential minska ”skin in the game” för 

aktörerna (mindre ”skin” = mindre protektionism)

Säkra kapacitetsnivå genom exempelvis;
• Kravställa för kommunikativ kompetens (speciellt i större projekt) - inkludering 

av kommunikativ kompetens = mindre ”end of the project task”
• Öronmärkta medel för kommunikativa åtgärder, ”post slutrapport”
• Bidra med ytterligare kommunikativ kompentens som stabsfunktion (?), en 

service funktion till mindre projekt 



Samverkande aktörer

Forskning, innovation och 
utveckling

Strategiskt innovationsprogram

Kunskapsinnehåll

Kunskapande aktörer

Kontext

Medium och 
aktivitet (för 

kunskapsinnehåll)

Innehållets betydelse 

Två faktorer som påverkar 
resultatspridningen; 
• Resultatens natur
• Resultatens mognadsnivå



”Resultatens 
natur”

Produkter

Tjänster

Idéer 
”Resultatens 

mognadsnivå”
Basnivå Demonivå Operationell nivå

Skiljer sig i hur utmanande (lämpliga) resultaten är att sprida

Skiljer sig till viss del i 
tillvägagångsätt för 

spridning 

”Forskning, utveckling och 
innovation”

(teoretisk – praktisk,
produkter, tjänster, 

affärsmodeller, processer… 
nära eller långt ifrån 

marknaden)

Innehållets betydelse 

Ergo. Mer ”mogna” resultat är 
lättare att sprida, men alla typer 
av resultat behövs om man ser till 
branschövergripande 
innovationsprocesser



Från tidigare forskning vet vi att kontexten 
styr/påverkar individers referensramar (dvs. hur 
vi uppfattar vår omgivning och tolkar ny 
information och kunskap)

Två dimensioner som förklarar spridningens 
genomslag är:

• Målgruppens tydlighet (resultat av hur 
homogen målgruppen är, samt 
resultatens mognadsnivå)

• Överensstämmelse mellan FoU-logik och 
målgruppens referensramar

Bredare målgrupp

Kontext

Spridningens genomslag

Medium och 
aktivitet (för 

kunskapsinnehåll)



Spridningens genomslag 
Hög

Målgruppens 
tydlighet

Utmanad 
spridning

Möjliggjord 
spridning

Hindrad 
spridning

Ad-hoc 
spridning

Låg
Överensstämmelse mellan FoU-logik och 

målgruppens referensramar 

Hög

Öka logiköverensstämmelsen

Ö
ka

 m
ål

gr
up

ps
ty

dl
ig

he
te

n



Spridningshöjande åtgärder

Främja ökad målgruppstydlighet genom exempelvis;
• Kravställning på målgruppsanalys och kommunikationsplan i ansökan
• Uppmuntra breddade av referensgrupper för projekt
• Vidareutveckla funktionen som samverkansnod/”match maker”
• Öka involvering av intresseorganisationer 

Främja ökad logiköverensstämmelse genom exempelvis;
• Uppmuntra breddade av referensgrupper för projekt
• Främja en utvecklad förståelse/analys av innovationslogik
• Paketera resultat så att de uppfattas/kommuniceras som ”direkt 

användbara” för mottagarna – ”proof of concept”
• Prioritera logiköverensstämmande idéer/projekt



Varför ser det ut som det gör och 
vad går att göra åt situationen?

Brister i förutsättningar: Ambition (tankesätt) och kapacitet (förmåga) 
saknas i vissa fall

Variation i innehåll: Stora skillnader i både resultatens natur och 
mognadsnivå – där vissa resultat är inte ”mogna” för spridning

Oförmåga till genomslag: Finns i vissa fall otydlighet i målgrupp 
och/eller avsaknad av logiköverensstämmelse som hindrar spridning



Varför ser det ut som det gör och 
vad går att göra åt situationen?

Säkra förutsättningarna: Kravställa (?) och/eller på annat sätt 
säkerställa att ambition och kapacitet finns på plats redan i 
ansökningsfasen

Styra innehåll: I större utsträckning styra mot (?) eller prioritera projekt 
som fokuserar på mer ”mogna” resultat – men, önskvärt?

Främja genomslag: Arbeta för att på olika sätt främja att det finns en 
bättre målgruppskoppling (i ansökningsfasen), samt paketera resultat 
och/eller prioritera logiköverensstämmande idéer/projekt



Hög

Målgruppens 
tydlighet

Stor spridning men risk 
för låg transformativ 

potential

Liten spridning men 
potentiellt stor 

transformativ potential

Låg Överensstämmelse mellan FoU-logik och 
målgruppens referensramar 

Hög

Resultatspridningens dilemma



Ett för ensidigt fokus på att säkerställa spridning 
och ”nyttogörande” (som i stort går hand i hand) 
riskerar att minska möjligheterna till transformation 
(och därmed möjligheten att uppnå de övergripande 
målen för programmet) — detta då forskning, 
innovation och utveckling som har potential att skapa 
transformation även måste utmana befintliga logiker 
(normer och referensramar).

Resultatspridningens dilemma



Tack för Er uppmärksamhet!





Prototyp Digigrow 2020-06-11

Att träna för att hitta
nya arbetssätt



Shock

Denial

Anger &
Blame

Bargaining
& Self Blame

Depression & 
Confusion

Acceptance

Problem 
Solving

Morale & Energy

Time



Prototyp Digigrow 2020-06-11

Från insikt till handling



Projektgrupp
• Elisabeth Argus, BonaCordi
• Andreas Huss, RISE
• Agnes Sävenstedt, Rhubarbs
• Niclas Claesson, Rhubarbs
• Max Groppfeldt, Rhubarbs

Kommuner: Alingsås, Linköping och Umeå + Tyresö

Experter från: Sweco, Spacemaker, Esri, Helsingborg, Spotscale,  
Boverket…



Digital transformation en resa till ett nytt 
arbetssätt

Elisabeth Argus, Bonacordi AB



TL;DR

BUSINESS AS 
USUAL

HYPOTESER &
EXPERIMENTNY SPELPLAN

ANALYS & 
PROGNOS



HYPOTESBASERAT ARBETSSÄTT

EXPERIMENT

HYPOTES

Beslutsfattande i strategisk osäkerhet

DATA



EXPERIMENT

HYPOTES

DATA

BUSINESS 
AS USUALNY SPELPLAN

HYPOTESBASERAT ARBETSSÄTT
Beslutsfattande i strategisk osäkerhet





MÅLTRÄD
Mål

Kritisk 
framgångsfaktor 

1

Nödvändigt 
tillstånd 1.1

Nödvändigt 
tillstånd 1.1.1

Nödvändigt 
tillstånd 1.1.2

Nödvändigt 
tillstånd 1.1.3

Nödvändigt 
tillstånd 1.2

Kritisk 
framgångsfaktor 

2

Nödvändigt 
tillstånd 2.1

Nödvändigt 
tillstånd 2.1.1

Nödvändigt 
tillstånd 2.2

Kritisk 
framgångsfaktor 

3

Nödvändigt 
tillstånd 3.1

Finns på
plats

Finns ej

Påbörjat/
Delvis



DIGITALT TESTLAB
Testworkshop för att förstå vad som är 
möjligt inom digitala detaljplaner 
respektive bygglov idag.

Vi samlar de kompetenser som behövs 
för just det här fokusområdet och provkör 
gemensam planering.

Förberedelse:
Tänk igenom vilken information du i din 
roll behöver ta med in i samplaneringen.

Photo by Alice Dietrich on Unsplash

https://unsplash.com/@alicegrace?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText
https://unsplash.com/s/photos/hand-in-paint?utm_source=unsplash&utm_medium=referral&utm_content=creditCopyText


DESIGN SPRINT

Dag 1
Definiera 

utmaningen

Skapa många 
lösningar

Dag 2
Kombinera ihop 

och välj den 
bästa lösningen

Utveckla 
storyboard för 

prototypen

Dag 3

Bygg prototypen

Förbered 
användartesterna

Dag 4
Testa prototypen 

på riktiga 
användare

Använd feedback 
från testerna för 
att sätta planen 
för nästa steg



4 saker att ta med
Tvärfunktionella
team

Egen dataVisualisering /
prototyping

Nyttorealisering



Rhubarbs

KONTAKT: agnes.savenstedt@rhubarbs.se @agnespagnes





Implementering
3 framgångsfaktorer 

Mats Svensson, PhD, Tyréns AB

Smart Built Environment Programkonferens
13 juni 2022

Färgfabriken, Stockholm



TRUST 2013-2017

MIRACHL 2017-2021

PARAMETRISK DESIGN 2021

COCLASS 2018-2020
TEKNIKOMRÅDE
KONSTRUKTIVT SYSTEM
LEVERABEL UNDERLAG RESULTAT

Beskrivning
Beräkningar utförs med underlag i form av sektioner från den geotekniska projekteringsmodellen 
tillsammans med planerad konstruktion

Beräkningar utförs med underlag från den geotekniska projekteringsmodellen tillsammans 
med 

Användningsområde FEM beräkningar, stabilitetsberäkningar Underlag för beräkningar gällande geokonstruktioner
Ansvarig part G
LOD Jordlager, Konstruktioner Punktdata tabellform
Komponenter
LOI
Egenskaper (formatanpassat) Lagernamn enligt Coclass på objekttyp Produktionsetapp

Projektspecifika geotekniska parametrar (tex skjuvhållfasthet)
LOG
Geometri Ytor(slutna polylines med unika linjevertex)  -
Utbytesformat? DXF Word, Excel samt "reviderade ritningar"

GEOTEKNIK

ETAPPVISA BIM-MODELLER 2019-2021GEOBIM FÖR SANERING 2020-2022

Via MVA:
η-ökning 
Frikt-dim
Cu-dim
E, M - dim

BAS-leverans – 3D-modell + Designvärden

OSÄKERHETSMODELLER 2019-2021



TRUST 2013-2017

MIRACHL 2017-2021

Via MVA:
Äta-ökning 
Frikt-dim
Cu-dim
E, M - dim

BAS-leverans – 3D-modell + Designvärden

OSÄKERHETSMODELLER 2019-2021

PARAMETRISK DESIGN 2021

COCLASS 2018-2020

TEKNIKOMRÅDE
KONSTRUKTIVT SYSTEM
LEVERABEL UNDERLAG RESULTAT

Beskrivning
Beräkningar utförs med underlag i form av sektioner från den geotekniska projekteringsmodellen 
tillsammans med planerad konstruktion

Beräkningar utförs med underlag från den geotekniska projekteringsmodellen tillsammans 
med 

Användningsområde FEM beräkningar, stabilitetsberäkningar Underlag för beräkningar gällande geokonstruktioner
Ansvarig part G
LOD Jordlager, Konstruktioner Punktdata tabellform
Komponenter
LOI
Egenskaper (formatanpassat) Lagernamn enligt Coclass på objekttyp Produktionsetapp

Projektspecifika geotekniska parametrar (tex skjuvhållfasthet)
LOG
Geometri Ytor(slutna polylines med unika linjevertex)  -
Utbytesformat? DXF Word, Excel samt "reviderade ritningar"

GEOTEKNIK

ETAPPVISA BIM-MODELLER 2019-2021GEOBIM FÖR SANERING 2020-2022

Väg & Järnväg
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Ny moderniserad geoteknisk process



Svag implementering

• Jobba databasbaserat (GeoBIM) 
• Förvaltning av data, kvalitetssäkring, möjliggör AI…
• 5 av 120 geotekniker internt, fåtal beställare, affärsmodell?

• CoClass
• Möjliggör BIM på riktigt för geodisciplinerna, direkt inne i Svensk Byggtjänsts 

system
• Ingen efterfrågar

• Etappvisa BIM-modeller 
• 5 leveransspecifikationer, förslag på KMI*, framtaget ihop med E
• Inte ens medverkande E efterfrågar

* KMI – Kravspecifikation för Modell och Informationshantering





Reflektioner svag implementering 1 (2)

• Oftast naiva i tron på hur alla med öppna armar ska ta emot resultatet
• Är mottagaren tydlig? Förberedd?

• Skillnad i möjlighet/vad som krävs för att implementera beroende på typ av 
projekt/resultat

• Regelverk (lagkrav), standard, produkt, tjänst…
• Saknas insikt om hur mycket medel/vilket jobb som krävs för att 

implementera 
• Vem som har ansvaret?
• Vet vi hur man implementerar?

• Alldeles för små medel avsätts för implementering, för att ens skapa 
kännedom

• Otroligt svårt att få ut informationen… och få den att fastna



Reflektioner svag implementering 2 (2)

• Tröghet i beställarledet
• Organisation, kompetensbrist…

• Om inte kraven ställs, tröghet i branschen 
• Tryck branschen framåt genom goda exempel
• Kräver stort mod och uthållighet

• Den dagen kraven ställs eller piskan viner går implementeringen fort 
• Jfr Covid-vaccin, Ukraina…

• Invanda strukturer och arbetssätt tuffa att knäcka
• Verktyg
• Strukturer
• Roller



Framgångsfaktorer

• Tydlig MOTTAGARE måste identifieras och FÖRBEREDAS på resultat. 

• IMPLEMENTERINGSPLAN
• Kommunikationsplan bara en del
• Tänk igenom HUUUR implementeringen ska gå till
• Börja dag 1

• Morot och piska
• Medarbetaren (aktören) måste få omedelbar belöning
• Tvingande utbildning
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… få all information tillgänglig för alla i projektet i gemensam plattform.

Digital projektstart

Laserskanning, kommun/LM

Tidigare undersökningar, kommun/LST

Detaljplan, kommun

Ledningsunderlag, Ledningskollen

Potentiella källor, LST/Kommun/Fastighetsägare

Geologisk/Hydrogeologisk information, Kommun/TRV/Konsult/SGU

Ortofoto/Flygfoto, kommun/LM

A

GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen vid förorenad mark 

Gemensam digital 
plattform



Tack
Mats.svensson@tyrens.se





Workshop
”Så ska vi jobba med våra resultat”
1. Presentera ditt projekt kortfattat 
Besvara frågorna om vad ni har/hoppas på för:
• Främsta resultat av projektet
• Huvudmålgrupper för projektets resultatet

2. Diskutera:
• Önskat nästa steg för projektet
• Hur gör min organisation för att nå dit?

3. Rapportera i storgrupp: 
• De möjligheter för implementering/utvecklig som överraskade i vår grupp





Världs-
utställningen

Expo2020 Dubai























































Tack !

شكرا !





Tack för idag, 
Välkommen på mingel!
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