
Välkommen till DigiVeckan!

Att lägga pussel.
Vilka bitar behövs för att koppla upp bygget?

Välkommen till ett pass som tar utgångspunkt i den uppkopplade
byggplatsen och det arbete som ett stort gäng aktörer inom både
bygg och tech har gjort tillsammans med akademin inom projektet 
Uppkopplad byggplats, som finansierats av Vinnova via Smart Built
Environment. Vi kommer dela med oss av vilka möjligheter en
uppkopplad byggarbetsplats medför med hjälp av praktiska exempel,
men också vilka hinder och utmaningar det finns med att pussla ihop
alla bitar som behövs för att etablera en effektiv, säker och hållbar
uppkopplad byggplats.
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Att lägga pussel
Agenda

• Välkomna och kort introduktion
– Hur det började

– Vad som definierar en uppkopplad byggplats

• Uppkopplad byggplats
– Kort om projektet

– Att pussla ihop en uppkopplad byggplats

• Exempel på den uppkopplade byggplatsen
– Axplock från Skanskas pusselbitar 

– Axplock från NCCs pusselbitar

• Uppkoppling ger data – vad ger data?
– Värdet och användningen av data

• Frågor och diskussion, samt avslutning





Introduktion
Kalle – byggarbetaren…



Introduktion
Kalle – byggarbetaren…

• Spårbarhet
• Positionering
• Big Data
• Analys
• Visualisering
• Planering
• Optimering
• Utbildning
• Standardisering



Introduktion
Vad är en ”uppkopplad byggplats”?

ALLA, oavsett roll och oavsett om man är anställd, underentreprenör, transportör, etc., kan:  
• samarbeta, dela information och erfarenheter på ett enkelt sätt, 
• hitta, uppdatera och lägga till information inom 10 sekunder,
• komma åt de funktioner de behöver för att kunna utföra sin arbetsuppgift inom 10 sekunder, 
• komma åt för dem relevant information och lösningar som andra projekt har skapat,
• få förslag på relevant information även om man jobbar i olika digitala verktyg. 
• få tillgång till den support de behöver inom 30 sekunder.

Användaren på ett bygge ska:
• uppleva att denne arbetar i ett enda system, 
• uppleva att denne är ständigt uppkopplad, 
• per automatik se den information den har tillgång till

Människor, maskiner, delsystem, komponenter och material kommunicerar med varandra. 

Kritiska komponenter är försedda med uppkopplade sensorer och vi har inbyggda system för 
säkerhet, övervakning, automation, styrning och uppföljning av produktionen, liksom 
efterkontroll och optimering av olika flöden. Detta inkluderar alla aktörer och bolag som är 
verksamma på och vid byggarbetsplatsen.





Uppkopplad byggplats
Korta fakta om projektet

Jan 2017 Dec 2021

Uppkopplad byggplats, 1 + 4 år
Jan 2018

Sömlös 
försörjningskedja

(NCC)

Integrerad & 
dynamisk planering

(Skanska)

Informations-
automatisering

(Cementa & Peab)

Modellbaserat 
byggande

(Lindbäcks & BoKlok)

Digital infrastruktur 
(LTU & LiU)

30 tester

Tester

+50
aktivt deltagande 

organisationer

+50 miljoner kr
”in-kind”/

egna insatser

Testbäddsverksamhet

25,5 miljoner kr
från Vinnova

Drygt 10
aktiva forskare

Riktat stöd till
SMEs/start-ups

Huvudprojekt

Analys och 
samman-
ställning av:
• Lärdomar
• Kunskaper
• Slutsatser
• Rekommen-

dationer
• Reflektioner

Förslag på 
fortsatta 
aktiviteter för:
• Forskning
• Bransch-

utveckling 

Två Workshops:

WS 1
Digitalisering
70+ deltagare

WS 2
Testbäddsprojekt

och
match-making
70+ deltagare

Förstudie

Litteratur- och 
omvärldsanalys

• Ett testbäddsprojekt* bestående av en förstudie (maj-
okt. 2017) och en huvudstudie (nov. 2017-dec. 2021),

• Koncentreras på byggplatsens planerings-, produktions-
och försörjningsprocesser, 

• Samverkan mellan ett antal ledande bygg- och IKT-
aktörer, samt universitet,

• Vinnova bidrar med ca 25,5 miljoner kr, men projektet
kommer som helhet omsätta ca 75 miljoner kr,

• Riktade medel till start-upp-företag och SMEs,

• Ett strategiskt projekt inom Smart Built Environment,
med IQ Samhällsbyggnad som koordinator,

• Projekt- och forskningsledning från LiU och LTU.



Uppkopplad byggplats
Totalt 30 genomförda tester – tester ”på riktigt”



Uppkopplad byggplats
Digital transformation av byggplatser – ”att lägga pussel”

Fokus på teknik, metod och affärsvärdeHuvudsakligt fokus på teknik och metod





Exempel
En testbädd, fem testbäddsprojekt, 30 tester

Testbäddsverksamheten har koncentrerats på bygg-
platsens planerings-, produktions- och försörjnings-
processer i fem testbäddsprojekt och totalt 30 tester.



• Storlek 108 000 kvm

• Våningar 10 och 11 ovan 
mark, 2 källarplan

• Enkelvårdrum 240 st

• OP-salar 24 st

• Antal rum 2223 st

• Sjukhuspersonal 2000 st

• Kulvertar och förbindelsegångar 
knyter samman de två huskropparna 

NVM – Nya Vårdbyggnaden Malmö

White arkitekter
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Att få pusslet på plats ute på site
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Wifi på Site

Drönarflygning

Sensorer

Leveranskalender live

QR koder för informationsspridning

Enkel åtkomst av handlingar

Digital tvilling

Borrobot

Digitala morgonmöten på site
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Exempel
NCC: Sömlös försörjningskedja och säkerhet

Agila testprocesser med fokus på att skapa värde för byggarbetsplatsen (MVP – Minimun Viable Product)



Exempel
NCC: Sömlös försörjningskedja och säkerhet
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Exempel
NCC: Sömlös försörjningskedja och säkerhet





Att få pusslet på plats med data

1 Garanterad datakvalitet

Vilken data är relevant hos vem

Koppling mellan data

2

3

Hur arbetar vi med data4



Exempel på användning av (sensor)data
Digitalisering och sensorsystem i betong





Att lägga pussel
Mer information om tester via projektets hemsida

www.uppkoppladbygg.se

http://www.uppkoppladbygg.se/
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