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White paper - Värdeskapande datadelning 
samhällsbyggnadssektorn, användarfall fastighetsdata   

 

Sammanfattning 

Detta white paper beskriver byggsektorns förutsättningar för att dela data inom området 
fastighetsdata, både inom och mellan olika branschorganisationer, och ger rekommendationer som 
bygger på de observationer och analyser som gjorts i projektets arbetsgrupper/användarfall.  
 
Användarfallet har skapat en process för att utveckla en datadelningstjänst i ekosystem. Processen 
har testats genom att skapa en datadelningstjänst för tillgängliggörande och nyttjande av 
parkeringsplatser med laddstolpar i ett testområde i Örebro, byggherre ÖBO. 
 
Att skapa en datadelningstjänst visade sig vara en relativt komplex historia då det är många olika 
aspekter, intressenter, sammanhang och system att hantera saker som relationer, ansvar, 
affärsmodeller mm. Plattformen Blippa stöttade skapandet av tjänsten då arbetsgruppen löpande 
kunde simulera tjänsten ur olika aspekter. 
 
Vid utveckling av datadelningstjänsten i processen konstaterade arbetsgruppen att processen 
fungerar men att det behövs bättre stöd för genomförande av ex. digitala verktyg, mallar, metodik, 
avtal, affärsmodeller, kompetenser och förmågor.  
 
De specifika rekommendationerna pekar på behovet av resurser för att utveckla stöd för processen 
inklusive centrala begrepp för datastruktur.  
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Inledning 

Syfte med detta användarfall är att testa och utveckla följande utgångspunkter i de generella 
förutsättningarna: 

• Process och definitioner för datadelning under användning/förvaltning  
• Datadelning i filformat och API 
• Informationsstruktur 
• Digital infrastruktur 
• Reflektion utifrån modell för delning data i projekt 

 
 
Datadelningstjänsten som utvecklades i användarfallet var en 
tjänst som tillhandahåller parkeringsplatser för laddning av 
elbilar genom nyttja alla befintliga laddplatser oavsett vem 
som äger parkeringsplatsen.  I samband med etablering av 
tjänsten ska följande frågor besvaras eller beskrivas: 

• Hur kan vi förenkla tillgänglighet av lediga 
parkeringsplatser med laddstolpar (brukare kunder, 
anställda) 

• Hur kan vi optimera nyttjande av parkeringsytor som ökar nöjdheten hos kunder och 
andra brukare och säkra intäkter för parkeringsytan (fastighetsägare) 

Specifika utgångspunkter användarfall fastighetsdata 

Fokus för detta användarfall var att utvärdera och utveckla process och definitioner för 
datadelning under användning/förvaltning. I detta arbete har användarfallet även testat och 
bidragit till utveckling av följande generella förutsättningar: 

• Datadelning i filformat och API 
• Informationsstruktur 
• Digital infrastruktur 
• Skapande av datadelningstjänster i ekosystem 
• Reflektion utifrån modell för delning data i byggprojekt 
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Testområde 

Internt inom Örebrobostäder, el- och automationsområdet, har man tittat mycket på 
laddningsmöjligheter. Man ser bil och el-infrastruktur som en enhet.  I ett område etablerade 
Öbo, för ungefär ett år sedan, ett laddkluster, en anläggning med 16 laddstolpar. Det var en 
carportlänga med solcellspaneler på taket som skulle försörja laddplatserna. Öbo ville ha 
laddstolpar som var leverantörsoberoende men det fanns inte på marknaden. Vid inköp av 
laddstolpar, hårdvaran, följde leverantörens mjukvara, en applikation med, i vilken bokning och 
betalning sker. 8 platser används av de boende och betalning sker via abonnemang. Övriga 8 
platser är öppna för allmänheten. Allmänheten betalar genom hårdvaruleverantörens mjukvara. 
Detta område nyttjades som testområde i arbetet med användarfallet. 

 

 

 

Resultat 

Detta avsnitt redogör för resultat som är specifika för detta användarfall och de resultat som 
bidragit till generella förutsättningar.  

Resultatet är framtaget i en serie arbetsmöten mellan projektparterna utifrån det testområde som 
ÖBO har tillhandahållit. Arbete med att testa och utveckla en process med tillhörande definitioner 
för att skapa en datadelningstjänst har löpande simulerats i Blippas plattform.  

 

Förtydligande av komplexitet genom simulering av datadelningstjänst  

Att skapa en datadelningstjänst visade sig vara en relativt komplex historia då det är många 
olika aspekter, intressenter, sammanhang och system att hantera saker som relationer, ansvar, 
affärsmodeller mm. För att få stöd med förtydligande av denna komplexitet tog detta 
användarfall stöd av en plattform som möjliggjorde simulering av tillgängliggörande av 
datadelningstjänsten,  som kunde koppla upp data och presentera det på något sätt så att 
datadelningstjänsten och processen för framtagande av densamma kunde utvärderas löpande. 
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Användarfallet sökte en plattform som stöttade med: 

• Uppbyggnad av roller och relationer (rättigheter 
mm) 

• Bokning och reparation  
• Starta och betala för en laddning.  
• Samla in data för processerna 

Plattformsleverantören Blippa valdes som leverantör till 
användarfallet och ingick även som projektpartner i 
projektet med sin tid. 

Genom att anpassa en Blippa) skapades en prototyp av 
datadelningstjänsten som möjliggjorde: 

• Simulering av insamlande av data 
för tillgängliggörande av parkeringsytor 
(parkeringsytor från olika fastighetsägare, 
sensordata om tillgänglighet) och  

• Beskrivning av förutsättningar för 
tillgängliggörande och nyttjande av data ur olika 
perspektiv och intressenter.  

Blippa tillhandahåller en plattform för mappning och koppling av olika datakällor och av viss 
funktionalitet samt regelsättning för olika roller. I plattformen skapas "websidor" för olika 
objekt. På varje enskild objektwebsida kopplas data och funktionalitet. Websidorna blir 
åtkomliga via ett "klistermärke", en form av QR-kod. Klistermärkena kan sättas upp på det 
fysiska objektet för att användare ska kunna komma åt informationen och funktionerna 
kopplade till det specifika objektet. Man kan också publicera objekten via någon form av 
kartapplikation eller sökapplikation i telefonen. När man kommer till ett objekts websida får 
man möjlighet att logga in för att komma åt mer data eller funktioner, beroende på vilken roll 
man är registrerad som. 

Beställaren, som äger objekten, bestämmer vilka objekt som ska vara kopplade till vilka 
"klistermärken", vilken information och vilka funktioner som ska vara tillgängliga för vilken roll. 
Beställaren tillhandahåller data till plattformen. Det finns ett flertal olika format man kan 
tillhandahålla data på men API är att föredra eftersom det ger en koppling till datakällan med 
möjlighet till automatiska och direkta uppdateringar. Genom plattformen kan beställaren tillåta 
dubbelkommunikation med websidan, vilket innebär att användaren kan uppdatera data i 
beställarens system. Den kommunikationen kan användas för att exempelvis redovisa eventuella 
utförda åtgärder, felanmälan eller status 

 

Process för skapande av datadelningstjänster i ekosystem 

Den generella processen för datadelning under användning/förvaltning utvecklades och 
konkretiserades till en process med syfte att underlätta skapandet av datadelningstjänster.  
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Parallellt, integrerat och iterativt arbetar man med att definiera vision, ekosystem och 
relevanta data. Resultatet av dessa tre aktivitetsområden utgör ramverket för 
datadelningstjänsten det vill säga en beskrivning av: 

- vision/grunderna, varför, för vem, datasäkerhet, affärsmodell 
- ekosystemet, aktör, roller, relationer, dataflöden, pengaflöden 
- dataproduktspecifikation, typ av data, egenskaper, kvalitet, struktur 

Ramverket etableras därefter genom beskrivning och definition i överenskommelser och 
avtal, exempelvis i användarvillkor, kontrakt och SLA. 

I realiseringsfasen sker lansering, etablering och underhåll 

  

Datadelningstjänster i ekosystem är en typ av tjänster som även kan erbjudas och förekomma i 
ett byggprojekt samtidigt som datadelning i filformat kan förekomma i förvaltningsskedet. 

 

Som stöd till genomförande av användarfallet påbörjade projektet ett arbete med att 
konkretisera stöd för de olika aktiviteterna. Resultatet så långt om projektet kom har 
sammanställts enligt principen nedan.  

Hjälpmedel till Process ekosystem datadelningstjänst – en början 
Aktivitet Beskrivning Stöd 
A.1  
Definiera 
vision  
 

Motiv / behov  
Varför behövs datadelningstjänsten, för vilka 
intressenter, och vad ska den åstadkomma?  

• Syfte, mål, resultat, risker, användning och 
aktörer  

 
Värden / påverkan   
Vilka värden skapar tjänsten och vilka relationer 
finns mellan aktörer?  

• Enskilda deltagare, gemensamt, och utanför 
ekosystemet  

 
Visionen bör fånga behov, värden och påverkan 
utöver det omedelbara syftet med tjänsten. Detta 
för att göra en bedömning av det sammanlagda 

Underlag som konkretiserar olika typer av risker, t.ex.:  

• Informationsklassning 

• KLASSA SKR 

• KLASSA IoT 
o https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-

844-9.pdf 
 
Sjyst data! (RISE projekt, Vinnova Utmaningsdriven 
innovation, 2017 – 2019, d.nr. 2017-01312): 
https://sjystdata.se/ 
 
Råd om viktiga komponenter for framgångsrika 
datadelningsmodeller: 
https://internationaldataspaces.org/data-sharing-in-
industrial-ecosystems-part-4-of-4/  
 

https://internationaldataspaces.org/data-sharing-in-industrial-ecosystems-part-4-of-4/
https://internationaldataspaces.org/data-sharing-in-industrial-ecosystems-part-4-of-4/
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värdet på kort och lång sikt för det data som 
delas.  
 
Risker bör identifieras och bedömas utifrån 
aspekter såsom informations- och datasäkerhet, 
tillgänglighet och skalbarhet.  
 

 

A.2 
Definiera 
ekosystem 

Roller-aktör, data. Beskriv också förmågor som 
krävs i olika roller för att ekosystemet för 
datadelningstjänsten skall fungera. (Kan vara 
samma ansvar på flera roller) 
 
Se till att få med ägandet i roll! 

Ekosystemsmodell (Roller ISDA) med tillhörande 
definitioner  
 
Användarfall som exempel på konkreta ekosystem 
 
Underlag som stöd för att beskriva förmågor   

 
 

A.4 
Specificera 
data 

Struktur – metadata, attribut 
klassifikationssystem 
 
Användningsområde med koppling till värdet 
(syfte)  
 
Typ av data: realtid/historisk 
 
Kvalitetsnivå 
 
Säkerhet inkl. integritet  
 
Konvertering data 
 

Policys, standards, lagar 
 
Data templates 
 
Ex. SIS 17412,  
19131 DPS (Data Produkt Specifikation) 
 
Beskrivning av datamängder: 

DCAT-AP-SE version 2.0.0 (dataportal.se) 

 
Program för att konvertera data:  
NIFI, https://speckle.systems/ 

B. Etablera 
ramverk för 
ekosystem 

användarvillkor, affärskontrakt – se till att 
ägandet blir tydligt. 
 
 

Referensavtal som underlag  
 
Villkor att utgå ifrån: 
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-
forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-
aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt  

C.Lanserings-
plan 

  

D.Lansering 
och vidare 

  

För användarfallet – Definiera vision 

Följande visionsbeskrivning togs fram: 

- Noll felparkeringar, fusk fungerar inte, inga förluster i systemet 

- Grunden är att ägare av parkeringsytan vill maximera intäkter (en ledig parkering är en 
resurs) 

- Lägga ut tjänsten på extern part (block intäkt, tar bort en risk) vs tillgängliggöra tjänsten 
själv 

- Aktörer ex. parkeringsappar, delar resurser fordon, privat personer, kommun, 
fastighetsägare 

 

För användarfallet – Definiera/Specificera ekosystem 

https://docs.dataportal.se/dcat/sv/#intro
https://docs.dataportal.se/dcat/sv/#intro
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt
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I användarfallet har ett antal intressenter identifierats som har ett behov, krav eller på annat sätt 
är delaktig i processen kring tillhandhållande av datadelningstjänst för nyttjande av 
parkeringsplatser och laddning av elbilar. 

En kund (Data  consumer) är den roll som har behov av att parkera och ladda sin bil. Kunden 
behöver hitta en parkering med laddning och behöver därför veta var närmaste laddning finns 
som också kan leverera en viss laddhastighet. Kunden behöver också veta hur mycket det kostar 
och vilka betalningslösningar som finns (app, kontomedlemskap, swish, kort) men också vilka 
priser som gäller. Om funktionen inte fungerar behöver kunden kunna göra en felanmälan. 

En fastighetsägare (Data owner - objektsägare) är den roll som tillhandhåller parkeringsplats 
med utrustning som laddinfra, sensorer, kamera, etc 

Fastighetsägaren kan anlita en fastighetsskötare (Service provider)  som säkerställer 
parkeringsplatsens tillgänglighet med avseende på underhåll av parkeringsplats (snöskottning, 
städning) och utrustning (laddstolpe, sensorer, kamera QR-kod). Fastighetsskötaren ska kunna 
göra en felanmälan. 

Fastighetsägaren kan också anlita ett parkeringsbolag (Service provider)  som bevakar och 
säkerställer rätt behörighet till parkeringsplatsen. Parkeringsbolag kan tillhandahålla 
bevakningsutrustning och har behov av att veta hur nyttjandet av parkeringsplatsen är 
överenskommen enligt bokning och betalning. 

Fastighetsägare kan anlita laddinfrastrukturägare (underlevernatör till fastighetsägare, data 
owner) alternativt tillhandahålla parkeringsplats till laddinfrastrukturägare. 
Laddningsinfrastrukturägare tillhandahåller realtidsanvändande av laddning. För att kunna 
tillhandahålla realtidsdata till rätt kund behöver laddinfrastrukturägare ha tillgång till 
bokningsuppgifter av parkeringsplats. 

Elleverantör (underlevernatör till fastighetsägare, data owner)  behöver data från bokning av 
parkeringsplats med bilens laddbehov för att kunna ge information om priser för laddning. 
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Kunden behöver ha data om: 

• Geografisk placering på parkeringsplats och laddstolpe 
• Laddeffekt 
• Om parkeringen är ledig eller upptagen (laddar ngn? Sensorer?) 
• Kostnader 
• Ranking 

Fastighetsägare behöver kunna leverera följande data till parkeringsappen :  

• Laddeffekt 
• Ledig/upptagen (laddas eller inte, realtid) (Kräver realtids api, dataportal.se, DIGG eller 

en ström med delta, säkerhet/belastning vad är mest effektivt?) 
• Geodata 
• Ranking 
• Se Allmännyttans underlag i excelfilen 
• Identifierings- och ombudslösningar kommer att finnas lösningar för personer (är på gång) 

 

I bilden nedan beskrivs en sk. kundresa, hur vi tänker att kunden agerar när behov av laddning 
av elbil uppstår. 

För att hitta parkering med laddstolpe 
använder kunden en kartapp för att finna 
laddstolpar, ex. på befintlig generell kartapp är 
”Chargefinder” 

I en mer optimerad kartapp än de som finns 
idag ska parkeringsplatser med 
laddmöjligheter synas. Det ska gå att ändra 
visualiseringen så man kan selektera på olika 
kriterier som exempelvis tillgänglighet, pris, 
effekt. I kartappen ska det gå att förboka en 
plats och då välja datum och tid samt 
eventuellt betala en förbokningsavgift. 

För att detta ska vara möjligt krävs att kartappen är konfigurerad med följande data: 

- Utrymmet parkeringsplats 
- Parkeringsplats-id 
- Lokaliseringsfunktion 
- Vem som äger/tillhandahåller parkeringsplatsen 
- Pris/kwh 
- Effekt 
- Status på tillgänglighet. Kräver någon form av sensor eller IoT i laddstolpen som 

skickar data till kartappen 
- Bokningsfunktion kopplat till någon form av id 
- funktion för betalning (period, antal kwh, kostnad, betalningsformat, 

betalningstidpunkt). 

Vid pågående laddning är det önskvärt att kunna se status på laddningen. Då krävs även att 
laddfunktionen skickar tillbaka status till kartappen kopplat till rätt parkeringsplats. 
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För användarfallet – Specifikation data 

I syfte att konkretisera hur datat skulle specificeras för en här typen av datadelningstjänst 
beslutade arbetsgruppen i användarfallet att utgå från Familjebostäder förhållningssätt, se 
bilder nedan 

 

 



 

  Sida 10 (13) 
 
 

 

 

I användarfallet användes Öbos fastighets- och kontraktsdata för parkeringsytor och 
leverantörens data för status på laddning. Fastighetsdata ligger i PM4 och tillgängliggörs till 
projektet via Adapt och FAST API genom ett specifikt API som tagits fram för ändamålet. 
Parkeringsytorna är rumsbaserade och har unika ID:n. 

För att kunna dela data mellan olika parter används CoClass som begreppsmodell och FI2XML 
som informationsmodell. 

I detta användarfall för laddplatser har Örebrobostäder skapat ett API med data för 16 
parkeringsplatser som har laddstolpar. I detta API har Öbo kopplat ihop parkeringsplatsernas ID 
och position med status från laddstolpeleverantörens API. Denna data kopplas in i plattformens 
websida för laddplatser. Nästa steg är att tillgängliggöra dessa websidor genom att klistra upp 
QR-koden på parkeringsplatserna och publicera i någon applikation med sökfunktion, 
exempelvis kartapp för laddstolpar. 

Parallellt med SBE-projektet pågick en intern dialog, på Öbo, kring att kunna leverera ut data 
från den interna dataplattformen genom att skapa behovsanpassade API:er. Genom att hämta 
hem och spara status från hårdvaruleverantörens API, var tionde minut, och koppla till sina 
laddplatser kunde ett yttre-API skapas där Öbo hade möjlighet att styra nomenklatur och även 
koppla på andra egenskaper. Detta API ska framöver kunna användas för att koppla upp andra 
laddstolpeleverantörers API:er och på så sätt få ett yttre API för alla Öbo:s laddstolpar, oavsett 
hårdvaruleverantör. 

 Internt har Öbo laddat upp sitt laddstolpe-API i Google-maps och kan där se status på samtliga 
laddstolpar. 

  
 

För användarfallet – Etablering ramverk, lansering och vidare 

Användarfallet avgränsades till aktiviteterna inom ”A”. Orsakerna till detta var: 
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1. Att beskriva generella förutsättningar för värdeskapande datadelning visade sig vara ett 
mer omfattande arbete än projektplanen tagit höjd för 

2. Projektet konstaterade att det saknades grundläggande stöd för aktiviteter inom ”B”, ”C” 
och ”D”; Etablering ramverk, lansering och vidare. Projektet beslutade därför 
rekommendera framtagning av stöd för dessa aktiviteter som en fortsättning i ett  
separat projekt. 

 

Reflektion/Analys 

Projektet kom till slutsatsen att den framtagna processen underlättar skapande av 
datadelningstjänster i ekosystem även om det inledningsvis kan vara tidskrävande då effektiva 
genomförandestöd för aktiviteterna saknas, exempelvis mallar, verktyg, metodik, avtalsupplägg 
mm saknas. Särskilt saknas grundläggande stöd för utveckling av affärsmodell och etablering av 
ramverk, lansering och vidare. Plattformar som underlättar tillgängliggörande av tjänsten eller 
som stöttar simulering av tänkt datadelningstjänst bidrar till processen på ett positivt sätt då 
alla berörda kan få åtkomst eller vara med och bidra på ett tydligt sätt. 

Om Öbo inte haft det interna parallellspåret med delning av data från den egna plattformen så 
hade detta användarfall kunnat nyttja leverantörens API direkt, men med det egna API:et har 
man möjlighet att modifiera utdata, exempelvis ändra benämningen på olika attribut. 

Detta användarfall har varit bra för Öbo eftersom de samtidigt som de tillhandahöll testdata 
också fick leverantör som kunde testa det nya API:et. Det var naturligt att dela med sig av API:et 
till projektet som testdata och samtidigt få en leverantör som kunde testa att skapa 
funktionalitet mot det. Deltagandet i användarfallet drev det interna arbetet framåt genom att 
vara bollplank och inspiration samt ett stöd i att kunna realisera idéer i verkligheten. 

Det finns en lång historik gällande fastighetssystem (databas för kunder, leverantörer med 
utveckling av moduler mm för allt möjligt, system som siktar på att kunna stötta ett växande 
antal processer. När fastighetssystemen kom hanterade de främst hyresavtal och relationerna 
med hyresgäster, hyresobjekten har därför varit kärnan som man utvecklat olika moduler kring.  

Fastighetssystem bygger gärna på sina egna strukturer med en massa olika skäl bland annat 
uppges skälet: Det finns så många olika standards så det är bäst att skapa sin egen. 

Det saknas kompetens, förmågor samt ramverk för att kravställa en digital infrastruktur i 
byggprojektet, som underlättar tillgänglighet av kvalitetssäkrad data för olika 
datadelningstjänster under användning/förvaltning.  
 
 

Utmaningar 

• Begrepp och standards kring specifikation data är inte etablerade i branschen och de system 
och standars som finns appliceras på olika sätt. Exempelvis används inte begrepp som 
begreppsmodell, relationsmodell. Detta leder till att det finns en diskripens mellan vad som 
avses med olika centrala begrepp, ex. utrymmen - objekt / equipment (FI2) eller vilken 
informationsmodell som ska användas - FI2 eller ÖBOs. Detta leder till att effektiv 
värdeskapande datadelning försenas eller helt uteblir d det skapas osäkerhet.  

• Projektet konstaterade att det saknades grundläggande stöd för aktiviteter utveckling 
affärsmodell samt för hela aktivitetsområdena ”B”, ”C” och ”D”; Etablering ramverk, 
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lansering och vidare. Detta riskerar att göra varje försök till utveckling och etablering av en 
datadelningtjänst till en separat silo, som en app för en specifik funktion som dör över tid. 

• Det finns olika affärsmodeller (penningaflöden) som reglerar olika aktörers nyttor och 
därmed främjar en eller annan aktör. Detta leder till att ekosystemen inte blir hållbara över 
tid. Exempel på sådana affärsmodeller: 

o Blockhyra 

o 2:a hands uthyrning av hyresgäst (rabatt på månadshyran) 

o Parkeringsbolag anlitas av fastighetsägare 

o Airbnb upplägg för privatpersoner för andra hands uthyrning (Rover 
parkering…spot hero) finns inte etablerat än 

 

Rekommendationer till SBE´s programstyrelse, fastighetsdata 

Arbetet med användarfall fastighetsdata har bidragit med formuleringar av rekommendationer 
avseende generella förutsättningar för värdeskapande datadelning samt följande formuleringar 
som är specifika för detta användarfall: 

- Konkretisera centrala begrepp för skapande av datadelningstjänster i ekosystem 
gällande datastruktur, ex. begrepps- och relationsmodell 

- Tillsätt projekt för att utveckla grundläggande stöd för process för utveckling av 
datadelningstjänster i ekosystem speciellt aktiviteter utveckling affärsmodell samt för 
hela aktivitetsområdena ”B”, ”C” och ”D”; Etablering ramverk, lansering och vidare. 

- Tillsätt projekt som tar fram digitalt stöd för utveckling av datadelningstjänster i 
ekosystem (simulering, tillgängliggörande, processtöd) 
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