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SYNTES INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 2019-2021 

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 bebyggda 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 
parter den kunskap som tas fram i programmet.  
 
Syftet med denna syntes är att presentera en sammanställd nulägesbild över resultat, 
kunskaper och insikter som framkommit i projekt som bedrivits inom Smart Built 
Environments temaområde innovationer och nya tillämpningar 2019-2021. Den fyller 
samma uppgift som tidigare syntes 2016–2018, då för projekt och initiativ inom den 
tidigare perioden. Syntesens uppgift är, förutom att sprida kunskap och insikter till en 
bredare krets, också att ge underlag till nya insatser inför kommande 
programperioder. 
 
”Syntes: Innovationer och nya tillämpningar” är ett projekt som genomförts inom 
programmet. Arbetet har genomförts av Helena Eriksson, med stöd av Jan Byfors, som 
haft ansvaret att projektleda och koordinera samtliga temaområdens syntesarbete. 
Därtill har en referensgrupp, samt Olle Samuelsson och Kristina Gabrielii från Smart 
Built Environments kansli bidragit med värdefulla synpunkter. Ett stort tack även till 
Mathias Haage (Lektor Datavetenskap, LTH) som hjälpt till att agera bollplank och 
kommit med viktiga inspel till denna syntesrapport.  
 
 
Lund den 27 september 2022  
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SYNTES INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 2019-2021 

Sammanfattning 

Denna rapport är en syntes av samtliga 38 stycken projekt som genomförts inom 
Smart Built Environments temaområde Innovationer och nya tillämpningar under 
programperioden 2019 – 2021. Arbetet med syntesen ingick i projektet 
Syntesrapporter 2019 – 2021 som har genomförts inom Smart Built Environment, lett 
av Jan Byfors.   
 
Denna syntesrapport bygger vidare på Syntesrapporten Syntes Innovationer och nya 
tillämpningar 2016–2018 och inkluderar projekt inom Utlysning 7 och 8 (Digitalisering 
och industrialisering för ett hållbart samhällsbyggande) och utlysning 9 (Digitalt 
samhällsbyggande i praktiken) samt de strategiska projekt som beviljades mellan 
2019-2021. Utlysning 9 genomfördes som två delutlysningar; en ordinarie utlysning 
samt en för mindre projekt med Innovationsidéer. 
 
Inom temaområdet Innovationer och nya tillämpningar stimuleras idéer och initiativ 
som kan utvecklas till innovationer och nya tillämpningar inom samhällsbyggandet. 
Det handlar främst om produkter, tjänster eller processer. Nästan alla av de 38 
projekten som utvärderats har möjlighet att bli nya produkter eller tjänster tillgängliga 
på marknaden, varav resultaten i fem projekt bedöms av projektledaren till denna 
rapport ha en större möjlighet att vara på marknaden 2024. Man kan se en trend där 
flera av projekten drivs av små nytänkande konsultbolag som ser möjligheten i att göra 
affärer av byggbranschens digitalisering. Från utlysning 8 och framåt ser man tydligt 
att projektens bidrag till målet minskad klimatpåverkan ökar och är framträdande. 
 
Förvaltning av resultat samt åtkomst/delning av data är en utmaning i flertalet av 
projekten. Kompetensbrist upplevs fortsatt som ett problem och man blir väldigt 
personberoende för fortsatt utveckling. 
 
Allmänna rekommendationer 
 Skapa förutsättningar så att projekten kan få den hjälp de behöver för att 

vidareutveckla sina idéer till produkter och tjänster som kommer ut på 
marknaden 

 Hållbara Innovationer med Agenda 2030 i fokus 
 Skapa ett internationellt nätverk med liknande organisationer utomlands för 

samarbete och utbyte av specialistkompetens samt underlätta för 
projektsamverkan med utländska aktörer. 

 
Specifika rekommendationer 
 En AI-insatskarta som pekar ut vart AI-analys skulle ge störst värdeökning 
 Satsning på autonoma/semiautonoma automatiska system som kan "förstå, verka i 

och behandla" byggbranschens olika miljöer och ta bort tunga, repetitiva och 
smutsiga arbetsmoment. 

 Vidareutveckling av projektet ”Digital transformation av byggplatser” där AI, 
Digital informationshantering, Visualisering med VR och AR samt Digital design & 
tillverkning kommer ihop i en helhet  
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SYNTES INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 2019-2021 

Summary 

This report is a synthesis of all 38 projects carried out within Smart Built 
Environment's theme area Innovations and new applications during the program 
period 2019 – 2021. The work on the synthesis was part of the project Synthesis 
Reports 2019 – 2021 which has been carried out within Smart Built Environment, led 
by Jan Byfors. 

This synthesis report builds on the Synthesis Report Synthesis Innovations and new 
applications 2016–2018 and includes projects within Calls 7 and 8 (Digitalization and 
industrialization for a sustainable built environment) and Call 9 (Digital built 
environment in practice) as well as the strategic projects that were granted between 
2019-2021. Call 9 was carried out as two sub-calls: an ordinary call and one for smaller 
projects with Innovation Ideas. 

Within the theme area Innovations and new applications, ideas and initiatives are 
stimulated that can be developed into innovations and new applications in the built 
environment. It mainly concerns products, services or processes. Almost all the 38 
projects evaluated have the possibility of becoming new products or services available 
on the market, of which the results in five projects are predicted by the author of this 
report to have a greater possibility of being on the market 2024. There is a trend 
where several projects are run by small, innovative consulting companies that see 
digitalizing the construction industry as a business opportunity. From call 8 onwards, 
it is clear that the projects' contribution to the goal of reduced climate impact increases 
and is prominent. 

Management of results and access/sharing of data is a challenge in most of the 
projects. Lack of skills is still perceived as a problem, where the projects become very 
dependent on specialist competence for continued development. 

General recommendations 

 Create conditions to provide the projects with the help they need to further 
develop their ideas into products and services into commercialization. 

 Sustainable Innovations with Agenda 2030 in focus 
 Create an international network with similar organizations for cooperation and 

exchange of specialist expertise and facilitate project collaboration with foreign 
partners. 
 

Specific recommendations 

 An AI effort map that points out where AI analysis would provide the greatest 
value increase 

 Investment in autonomous/semi-autonomous automatic systems that can 
"understand, operate in and treat" the construction industry's various 
environments and remove heavy, repetitive and dirty work steps. 
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 Further development of the project "Digital transformation of construction sites" 
where AI, Digital information management, Visualization with VR and AR as well 
as Digital design & manufacturing come together.  
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1 Inledning 
1.1 Bakgrund 
Aktiviteter inom Smart Built Environment bedrevs under programperioden 2019–
2021 inom fyra tematiska områden, namngivna i Tabell 1.  
 
Totalt startades 95 projekt genom strategiska och öppna utlysningar inom fyra 
områden.  
 

Temaområde Antal projekt 2019–2021 
Informationsinfrastruktur 33 
Kunskap & Kompetens 10 
Värdekedjor & Nya affärsmodeller 14 
Innovationer & Nya tillämpningar 38 

Tabell 1. Antal projekt per temaområde 

 
De projekt som startats och till viss del också avslutats är av olika karaktär och har 
bidragit med både ny kunskap, nya standarder, nya produkter, tjänster och arbetssätt. 
För att stärka programmet som en strategisk kraftsamling med tydlig riktning mot 
dess effektmål, finns ett behov av att få en samlad bild av vad projekten hittills har 
åstadkommit, vilka slutsatser som kan dras av projekten som helhet och vilka insatser 
som behöver göras framåt. Markeringen ”Syntes” i Figur 1 inom temaområdet 
Innovationer och nya tillämpningar utgör denna rapport. Inom temaområdet 
Innovationer och nya tillämpningar stimuleras idéer och initiativ som kan utvecklas till 
innovationer och nya tillämpningar inom samhällsbyggandet. Det handlar främst om 
produkter, tjänster och processer.  

 
Figur 1. Organisationsskiss Smart Built Environment 2019-2021. Denna syntes 
behandlar det punkt-streckade området 

 

Projekt  r 
Projekt synteser 
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1.2 Syfte och mål 
Syftet är att skapa en sammanställd nulägesbild över resultat från projekt som 
bedrivits inom Smart Built Environments temaområde Innovationer och nya 
tillämpningar under programperioden 2019-2021. Detta för att presentera: 

- slutsatser och analyser över hur långt vi kommit inom olika temaområdena 
samt, samt ge 

- input till framtida satsningar som kommer att ske inom nya temaområden 
under programperiod 2022 - 2024 

Framtagande av syntes är initierat av Smart Built Environments kansli och styrelse i 
samråd. Det är en strategisk del i uppstart av den nya programperioden 2022 - 2024. 
Syntesprojekt är strategiska och hjälper programmet att styra rätt mot dess mål. 
Syntesrapporter är även tänkta för spridning av resultat både inom programmet och 
mot sektorns aktörer och andra intressenter. 
 

2 Studerade projekt  
Totalt har 38 stycken olika projekt utvärderats i denna rapport. Denna syntesrapport 
bygger vidare på Syntesrapporten Syntes Innovationer och nya tillämpningar 2016–
2018 och inkluderar projekt inom Utlysning 7 till 9 samt de strategiska projekt som 
beviljades mellan 2019-2021. 
 
I utlysning sju och åtta utlyste Smart Built Environment medel för projekt inom alla 
programmets fyra temaområden. Projekten som beviljats skulle bidra till att utveckla 
ett billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som 
digitalisering ger. Utlysning nio hade titeln ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken” och 
innefattade även den programmets alla fyra temaområden. Skillnaden från föregående 
utlysning var att denna utlysning genomfördes som två delutlysningar; en ordinarie 
utlysning samt en för mindre projekt med Innovationsidéer. Smart Built Environment 
genomför även ett antal strategiska projekt inom programmets temaområden för att 
åstadkomma förändring och för att bidra till programmets mål och önskade effekter.  
 
I Bilaga 1 - Studerade projekt finns en kort sammanfattning av syftet med respektive 
projekt samt hur de har kategoriserats utifrån ”typ av projekt” samt ”huvudsaklig 
branschinriktning”. Syftet är hämtat ur tillgänglig dokumentation för respektive 
projekt. 
 

2.1 Metodik 
Tre ansatser har nyttjats för inhämtning av data: litteraturstudie, intervju och enkät. 
För att få en helhet ur samhälls- och branschperspektiv (som det manifesteras av 
Smart Built Environment) avser analysen i första hand trender och mönster som går 
att utläsa ur insamlad data, snarare än faktiska resultat från varje enskild intervju med 
projektledare eller innehåll i varje enskild projektrapport. 
 



 
 

12 
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2.2 Inhämtning 
I skrivande stund  har 12 stycken  av 38 ingående projekt en färdig slutrapport. 
Inhämtning av information har varit en stor del av syntesarbetet. 35 projekt har 
bidragit med information antingen via sin rapport och/eller via epost och/eller 
telefonintervju, återstående 3 projekt har inte gått att nås varken via epost eller telefon 
trots flera påtryckningar. 23 stycken projektledare har svarat på frågor (se 
frågeställningarna nedan), antingen via epost eller telefon. Projektledarna för fyra av 
de strategiska projekten har valts ut för en djupintervju och även fyra från de allmänna 
utlysningarna. 
 
Frågeställningar  
Syntesarbetet baseras på ett antal frågeställningar ställda till ingående projekt.  
 
Det övergripande syntesarbetet har baserats på ett antal generella frågeställningar. 
Exempel på frågeställningar för respektive projekt har varit:  

1. Vad är det huvudsakliga resultatet av projektet? 
2. Hur bidrar det till att nå programmets effektmål? 
3. Vad är graden av nytänkande i projektet? 
4. Har projektet internationella kopplingar? 
5. Vad gäller i projektet rörande likabehandling, öppenhet och transparens? 
6. Hur nära ligger resultaten en praktisk tillämpning i samhällsbyggandet? 
7. Vilka hinder finns för tillämpning av resultaten nu, respektive för fortsatt 

utveckling av projektets resultat? 

Exempel på mera övergripande frågeställningar för att skapa den samlade bilden för 
respektive temaområde men även för programmet som helhet har varit: 

1. Var står vi nu, hur kan resultat och slutsatser från projekten sammanfattas 
övergripande? 

2. Finns det tydliga luckor som behöver fyllas mellan projektens resultat? 
3. Finns det outnyttjade synergier mellan projektens resultat? 
4. Finns det motstridigheter mellan resultaten, som riskerar att driva utveckling 

åt olika håll, till exempel beroende på särintressen? 

Ovanstående frågeställningar togs fram i samverkan och har koordinerats inför 
genomlysning av programmets samtliga temaområden. 
 
De synpunkter och rekommendation som framkom inom den första syntesrapporten 
inom temaområdet Innovationer och nya tillämpningar 2016-2018 har beaktas i detta 
syntesarbete. Det finns andra exempel där inhämtning av informationen inte längre 
går att nås. Till exempel resultat från det strategiska projektet ”Digital marknadsplats” 
där det framtagna digitala verktyget på http://www.expertexchange.eu/ inte längre är 
tillgängligt. Här har en djupintervju med projektledaren gett de svar som behövdes för 
syntesen. 
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3 Resultat från genomförda 
och pågående projekt 

Inom temaområdet ”Innovationer och nya tillämpningar” stimuleras idéer och initiativ 
som kan utvecklas till innovationer och nya tillämpningar inom samhällsbyggandet. 37 
av 38 projekt som utvärderas i denna syntesrapport handlar om framtagande av nya 
produkter, tjänster och/eller processer. Det är bara projektet ”Omvärldsspaning 
innovationer och nya tillämpningar” som faller utanför dessa kategorier. Rapporten 
ger istället en väldigt god överblick vilka innovationer och nya tillämpningar inom 
samhällsbyggandet som sker internationellt.  

Samtliga projekt har inledningsvis kategoriserats på två sätt, dels typ av projekt, samt 
dels huvudsakligt skede i processen som de adresserar. De väsentligaste 
projektresultaten har sammanställts under typ av projekt.  
 

3.1 Typ av projekt 
Projekten har delats upp utifrån följande rubriker: 
 

 AI (analys) 
 Digitala tvillingar/BIM (lagring av data i modell(er)) 
 Digital informationshantering (utbyte/insamling av data) 
 Visualisering/VR/AR (kommunicera data till människor) 
 Digital design & tillverkning (användning av data) 
 Övergripande/Flera 

 
I Figur 2, nedan ges en visuell överblick på typ av projekt inom temaområdet. Det är 
baserat på antal projekt per typ. Uppkopplad byggplats med sina 30-tal delprojekt 
räknas enbart som ett övergripande huvudprojekt då delprojekten till stor del är 
finansierade av andra parter än Smart Built Environment. 
 

 
Figur 2. Typ av projekt - Fördelning inom temaområdet ”Innovationer och nya 
tillämpningar 2019-2021. 

 

AI 24%

Digital design & tillverkning
19%

Digital informationshantering 16%

Digitala 
tvillingar/BIM

19%

Visualisering/
VR/AR

14%

Övergripande/flera 8%
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I figur 3 nedan så kan man se att projekt som drivs av projektledare som är från någon 
typ av konsultbolag utgör en merpart. Detta kan bero på att byggbolagen behöver ta in 
kompetens utifrån för att utveckla sina idéer, men även att vissa av dessa konsultbolag 
genom projektarbeten kunnat utvecklas och ser möjligheter i att produktifiera 
projektresultaten, ett exempel här är projektet Finch – Digitalt designverktyg för 
effektivare processer och bolaget ArchFinch AB. De nya konsultbolagen har nära 
kopplingar till Smart Built Environments programmål ”flera nya värdekedjor och 
affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt nya konstellationer 
av aktörer”. 
 
Att många projektledare är från akademin ses som naturligt då en stor del av 
utvecklingen av samhällsbyggnadssektorn drivs framåt av akademin.  
 

 
Figur 3. Typ av projektledare  

 

3.2 Huvudsakligt skede i 
samhällsbyggnadsbranschen 

 
Det huvudsakliga skedet i samhällsbyggnadsbranschen har delats upp utifrån följande 
rubriker: 
 

 Stadsplanering 
 Anläggning 
 Bygg 
 Förvaltning 
 Brukare 
 Övergripande/ flera 

 
I figur 4 nedan kan man tydligt se att de flesta projektsatsningarna är inom bygg där 
det är stort fokus på digital design och tillverkning och man kopplar samman de 
digitala verktygen med produktionen. Här finns nära kopplingar till Smart Built 
Environments programmål ”33 % minskning av total tid från planering till 
färdigställande för nybyggnad och renovering” samt ”33 % minskning av de totala 
byggkostnaderna”, mer om detta finns under rubrik 4. 
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Figur 4. Typ av projekt per skede i samhällsbyggnadsbranschen inom temaområdet 
”Innovationer och nya tillämpningar 2019-2021. 

 
Värt att notera är att det under 2019–2021 inte fanns några AI-projekt inom skedena 
Förvaltning och Brukare. 
 
3.2.1 Vad är det huvudsakliga resultatet av projektet? 
Enbart de projekt som kommit så långt att de har tydliga projektresultat finns med i 
sammanställningen. De väsentligaste projektresultaten har sammanställts utifrån typ 
av projekt enligt nedan: 
 
3.2.1.1 AI (analys) 

Med AI (Artificiell Intelligens) menas här maskininlärning som nyttjas för 
prediktion eller klassificering. Det är statistiska algoritmer som nyttjar 
insamlad/tillgänglig data för att dra slutsatser. I den här rapporten är det främst 
projekt med snäv eller svag AI som har en tydligt avgränsad och specificerad 
uppgift att lösa.  
 
De väsentligaste resultaten inom AI projekten är; 
 
Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på dricksvattennätet  

 Modellen har lyckats identifiera en del av de kombinationer av attribut 
som leder till läckor med ett pålitligt och statistiskt säkerställt resultat 

 
Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för framtiden 
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 AI algoritmen LSTM, med 89 % noggrannhet och 585 osedda data har 
korrekt lyckats klassificera 4 olika nivåer på slitage i korsningen, trots att 
den ligger mycket långt från accelerometrarna i omläggningsanordningen 
och trots att hastigheten i testvagnen var ca 400 ggr lägre än i 
verkligheten. 

 
AI Event – en mötesplats för acceleration av AI inom Smart Built Environment 

 Förstudien syftade till att ska skapa hållbara och långsiktiga 
metainfrastrukturer för kunskapsdelning och inspiration till nya 
innovationer samt tillämpningar inom AI, kopplat till aktörerna i Smart 
Build Environments miljöer. Förstudien har en fortsättning i det 
strategiska projektet Kraftsamling – AI i samhällsbyggandet inom 
temaområdet Informationsstruktur. 

 
IoT/Big Data med avancerade analysverktyg inom byggbranschen: Studier av 
klimatförbättrad betong 

 Hittat optimala balansen mellan bästa torkningsmiljö och energikostnader 
 Uppnått bättre förståelse när det gäller temperaturens inverkan på 

betongens hållfasthet och dess förutsägelser om framtida tillstånd. 
 
3.2.1.2 Digitala tvillingar/BIM (lagring av data till modell(er)) 

Digital tvilling kan vara allt från en digital kopia till en komplett BIM-modell med 
alla geometrier och definierade egenskaper på byggdelsobjekt och utrustningar 
som finns i byggnaden. BIM-modeller som tagits fram i projekteringsstadiet kan 
finnas kvar under hela byggprocessen och bli en digital tvilling i 
förvaltningsskedet. Även projekt som tar fram information som sedan läggs in i en 
digital tvilling/BIM-modell hamnar i denna kategori.  
 
Den obrutna informationskedjan för brandskydd   
 I första testet kopplades en annan BIM-plattform (Bimeye) mot Bimfire. I 

andra koncepttestet kopplades en myndighets digitaliserade byggregler mot 
Bimfire. Det påvisades därigenom att digitala byggregler direkt kan användas 
för att definiera kravmassan i ett projekt, samt att det finns en naturlig plats 
för maskintolkningsbara byggregler i en obruten informationskedja. 

 
GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen vid förorenad mark 
 Kritiska informationsmängder har identifierats och samlas i en och samma 

plattform som också tillgängliggörs för alla (behöriga) aktörer. Till 
plattformen kopplas digitala processer (script) för huvudaktiviteten 
masshantering. Huvudprocessen kallas ”Digital spegling av masshantering”.  

 En annan del i processen är att från 3D-modell skapa maskinstyrningsfiler till 
schaktmaskiner, och koppla ihop med företaget Infrakits system för 
”uppkopplad arbetsplats”. 

 
BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution  
 Låg kostnad och snabb produktion av digitala tvillingar som stöd till effektiv 

fastighetsförvaltning  
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Stadsträd.se – grön infrastruktur integrerad i stadsplaneringen (vidarutveckling av 
projekt Stadsträd – Synliggörande grön infrastruktur i stadsplaneringen) 
 Appen utgör ett gemensamt kunskapsunderlag som ständigt uppdateras, 

växer och sprider kunskap om trädens värden och funktioner. 
 

3.2.1.3 Digital informationshantering (insamling/utbyte av 
data) 

Med digital informationshantering menas i den här rapporten digital 
informationshantering som samordnar/delar data mellan digitala tvillingar/BIM-
modeller/aktörer. 
 
Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland privata 
fastighetsägare 
 Projektet har samordnat Fastighetsägarna, Installatörsföretagen (IN), 

Energieffektiviseringsföretagen (EEF) och Sustainable Innovation i skapandet 
av en nationell virtuell upphandlingscentral och kunskapsplattform för 
hållbart byggande kallad Kvarteret Klimatspararna 
 

Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra Götaland för 
effektivare planprocesser  
 Projektet har säkerställt en robust och transparent lösning för samverkan och 

delad information mellan myndigheter. Resultatet är insikten om att framtida 
standardiseringar kommer att underlätta samspelet mellan berörda aktörer. 

 
Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan 
 IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat ett verktyg för att på ett förenklat 

sätt ta fram miljövarudeklarationer och en handledning för att klimatberäkna 
återbruk. 

 Företaget Sustainable Innovation har tagit fram underlag för hur allmännyttan 
kan arbeta med miljö- och klimatdeklarationer när de ställer krav på 
leverantörer. 

 
Hållbara kartan 
 Prototyp som visar hur en tjänst nyttjar den digitala 

samhällsbyggnadsprocessen för att stötta ett hållbart byggande för 
privatpersoner kan se ut. (ska indikera var det är mest klimatsmart att bygga 
på Gotland) 

 
Digital marknadsplats 
 En förstudie med syftet att lägga grunden för skapandet av en marknadsplats 

för kunskapsutbyte och innovation. 
o Kartläggning av befintliga digitala verktyg för kunskapsspridning 
o Identifiering av de första smala vertikala temaområdena 
o Konstruktion, utvärdering och anpassning av prototyp 
o Kravspecifikation, budget och marknadsplan 

 
Littri – Samlar och tillgängliggör information och data om möbler för offentlig miljö 
 Resultatet innefattar grunden för en digital plattform och marknadsplats där 

information om svensktillverkade möbler blir tillgängliggjorda. Det innefattar 
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en strategi för datainsamling för att kunna digitalisera och standardisera data 
över tid. 

 
3.2.1.4 Visualisering/VR/AR (kommunicera data till 

människor) 
Projekt inom Visualisering, Virtual reality (VR) och Augmented reality (AR) 
kategoriseras i samma grupp då visualisering oftast är digital och interaktiv.  Med 
VR ger man användare möjlighet att röra sig och interagera med 3d-modellerade 
objekt och miljöer och AR (augmented reality) gör det möjligt att placera in 
virtuella objekt överlagrat på en verklig miljö. 
 
Simultaneous remote urban co-design network  
 Teknisk plattform för visualisering för stadsplanering med hjälp av 3d 

stadsmodeller stödjer AR och multianvändar-VR.  Bättre förståelse av vilka 
behov som finns hos stadsutvecklingens intressenter vid dialog kring 
stadsutveckling. 

 
Effektivare förvaltning och underhåll av infrastruktur med augmented reality 
 Det huvudsakliga resultatet av projektet är en metod och en app som gör det 

möjligt för broinspektörer att ta med sig data och information till den fysiska 
bron. Inspektören kan via appen visualisera information om bron med 
augmented reality. På så vis blir inspektionen mindre subjektiv och 
tillståndsbedömningen mer kvalitativ. 

 
Visualisering Smart Built Environments projektresultat  
 Projektet har tagit fram en prototyp/plattform som visar Smart Builts alla 

projekt på ett överskådligt sätt. Användaren kan välja att kombinera olika 
parametrar för att laborera med resultet för i nästa steg välja att läsa mer om 
ett valt projekt. 

 
3.2.1.5 Digital design & tillverkning (användning av data) 

Projekt som handlar om att ta fram digitala verktyg/modeller, produkter eller 
processer där fokus är att på något sätt förbättrar design och 
tillverkningsprocessen hamnar i den här kategorien.  
 
Samverkanspelare med 3D-utskriven betongform fylld med SKB 
 3D-utskriven betong är lämpligast för ytbärverk, medan SKB är det 

effektivaste sättet att gjuta volymelement. 3D-utskrivna betongformar är ett 
intressant alternativ till traditionella trä- eller stålformar. 

 
3D-printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och 
samhällsbyggnad 
 Utvecklar strategier och verktyg för att integrera design, analys och additiv 

tillverkning inom kopplingsdetaljer mellan byggnadselement. 
 

Finch – Digitalt designverktyg för effektivare processer 
 Genom att använda Finch kan användare spara 8-10x i tid 
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 Genom att arbeta regelbaserat kan användarna arbeta preventivt mot att 
fel uppstår i projektet eftersom lösningar som inte uppfyller regelkrav 
inte genereras av Finch  

 Finch gör klimatdata synlig för användare och underlättar att fatta mer 
informerade beslut för att minska byggnadens klimatpåverkan. 

 
3.2.1.6 Övergripande/Flera 
 

Uppkopplad byggplats 
 Det strategiska projektet ”Uppkopplad byggplats” med sina 30 olika delprojekt 

har testprojekt inom alla ovan rubriker där resultat ska fungerar som en 
inspirationskälla och kunskapsbank som leder byggföretag och organisationer 
mot ett tekniskt språng för byggbranschen. Språnget resulterar i digitala 
arbetsmetoder, lägre klimatpåverkan, säkrare och mer automatiserad 
produktion, effektivare logistik och mer integrerad planering. 

 
Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur 

 En struktur för hur man utför hackaton för bättre innovationsarbete samt 
hur idéer kan sjösättas. 

 
Omvärldsspaning Innovationer och nya tillämpningar 

 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 akademi 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. 

 
3.2.2 Outnyttjade synergier mellan projektens resultat 

 
Följande projekt skulle kunna vara en del av de strategiska projekten i Uppkopplad 
byggplats; 
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 IoT/Big Data med avancerade analysverktyg inom byggbranschen: Studier av 
klimatförbättrad betong  

 Digital betong – Ny samverkan mellan design och tillverkning  
 Framåt till motståndskraftig smart övervakning av geokonstruktioner 

 
Den outnyttjade synergin är framför allt att de projekten som ligger utanför inte får 
samma kunskapsspridning inom det stora nätverket som byggts upp kring Uppkopplad 
byggplats. 
 
Det finns även några projekt som har liknande karaktär, men som har utvecklats 
oberoende av varandra; 
 

 Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på 
dricksvattennätet har outnyttjade synergier med Smart övervakning av 
ledningsnätsstatus och prestanda inom dricksvatten-infrastruktur 

 KEDJA – det vinnande bidraget i innovationstävlingen har outnyttjade 
synergier med GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen vid 
förorenad mark 

 Digitalt analysverktyg för arkitektur och design, Simultaneous remote urban 
co-design network, BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution, 
Finch – Digitalt designverktyg för effektivare processer har utvecklats 
oberoende av varandra 

 Projekten Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland 
privata fastighetsägare och Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela 
upphandlingskedjan har synergier, här finns dock Sustainable innovation med 
som projektpart i båda. 

 
Fastighetssidan skulle ha nytta av att göra ett projekt för deras prediktering av drift 
och underhåll som man gjort inom projektet ”Digitala spårväxeln: Digitaliserade 
omläggningsanordningar för framtiden”. 
 
3.2.3 Technology Readiness level 
När det gäller projektens närhet till implementering används i denna syntes en 
klassificering enligt Technology Readiness Levels, från TRL 1 (Basforskning) till TRL 9 
(Systemet beprövat i operationell miljö med konkurrenskraftig tillverkning avseende 
nyckelteknikerna). Projektledarna för projekten har fått möjlighet att svara på hur 
nytänkande deras projekt är och hur nära resultaten ligger en praktisk tillämpning i 
samhällsbyggandet? Se svar i figur 5 nedan; 
 

 
Figur 5: Grad av nytänkande 
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Projektledaren för denna syntesrapport har baserat på de svaren och rapporterna 
kategoriserat respektive projekt efter TRL-nivå. 
 

TRL Antal projekt Beskrivning (KETs: Key Enabling Technologies) 

TRL 9 4 
Systemet beprövat i operationell miljö 
(konkurrenskraftig tillverkning avseende KETs) 

TRL 8 1 Systemet komplett och bekräftat 

TRL 7 13 Systemprototyp demonstrerad i operationell miljö  

TRL 6 2 
Teknologin demonstrerad i relevanta miljö 
(industriella sammanhang avseende KETs)  

TRL 5 3 
Teknologi validerad i relevant miljö (industriella 
sammanhang avseende KETs)  

TRL 4 3 Teknologin bekräftad i lab 

TRL 3 5 Experimental proof of concept 

TRL 2 4 Teknologikoncept finns formulerat 
TRL 1 0 Basforskning 

Tabell 3: Antal studerade projekt per Technology Readiness Level 

 

Projekten inom Uppkopplad byggplats ligger generellt från TRL-nivå 5 och uppåt, men 
har inte kvantifierats separat. Två av projekten (Omvärldsspaning Innovationer och nya 
tillämpningar samt Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur) 
var av kunskapsuppbyggande karaktär och har ingen tydlig TRL-nivå. 

3.2.4 Hinder  
Projektledarna för respektive projekt har fått frågan om vilka hinder finns för 
tillämpning av resultaten nu, respektive för fortsatt utveckling av projektets resultat? 
Projektledarna har även fått möjligheten att svara på vad de anser behöver göras nu. 
 
Här nedan är en sammanställning av de inkomna svaren; 
 

 Att processer internt kan behöva ändras, att hitta en ”förvaltare” som vill äga 
en sådan tjänst, finansiering. 

 Den digitala, tekniska och kompetensmässiga mognadsgraden är generellt 
relativt låg inom branschen i stort och kunskap och arbetssätt till stor del 
personberoende. 

o Genom hela informationskedjan behövs tydliga incitament för 
aktörerna för att bädda för en bra helhet.  

o Förändringstakten kan öka om beställare tydligare ställer krav på ett 
sätt som främjar en obruten informationskedja. 

 Otydlig affärsmodell 
 Vi måste förändra vissa arbetssätt och verktyg och i högre utsträckning styra 

om till mer behovsstyrd, säker, användarvänlig och flexibel utveckling av 
verksamhet och tjänster. 
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I flera av projekt var det just ett fortsatt behov av forskning, experimentella tester och 
vidareutveckling som är avgörande för att produkten/tjänsten ska kunna komma till 
praktisk tillämpning inom samhällsbyggandet. 
 
I jämförelse med rapporterade hinder inom den första syntesrapporten inom 
temaområdet Innovationer och nya tillämpningar 2016-2018 så är det ingen som har 
tagit upp hinder gällande konkurrensutsättning och fragmenterade processer. I förra 
syntesrapporten upplevde de små och medelstora bolagen att de hamnade i underläge 
när det gäller införande av nya processer och ny teknik. I denna syntesrapport så har 
man upplevt detta med kommunerna inom ett projekt Effektivare förvaltning och 
underhåll av infrastruktur med augmented reality. 
 

3.2.5  Motstridigheter mellan resultat 
Denna rapport har inte motstridigheter mellan de resultat som har utvärderas. 
 
3.2.6 Öppenhet/ likabehandling 
Projektledarna har här svarat utifrån ett jämställdhetsperspektiv eller utifrån 
perspektivet öppen data/tillgänglighet beroende på hur de tolkat frågan.  
 
Jämställdhet 

 Den nya plattformen tillgängliggör data, modeller mm för alla, oavsett kön, 
sexuell läggning, tillgång till programvara mm 

 Hög transparens. Lika behandling kommer som följd av ökad 
informationstillgänglighet. 

 Projektet är utformat för att få jämställd balans, alla deltagare i workshops och 
intervjuer har fått samma information och förutsättningar för att genomföra 
uppgifter. 

 Inte direkt behandlad, men så väl kvinnor som män finns med i arbetet. Cirka 
1/3 är kvinnor 

 Dialog behövs för att uppnå jämlikhet och det krävs därför nya progressiva 
initiativ för att öka deltagande och kvalitetssäkra både utförande och 
sammanställning.  

 Det har varit en återkommande parameter att kunna göra neutrala och 
statistiskt signifikanta bedömningar. Ett av grundproblemen med 
konstruktion- och designval är att man går på den individ som ”skriker högst” 
eller har mest makt att bestämma i frågan och inte baserar besluten på fakta 
eller större undersökningar. 

 
Av 38 studerade projekt leds 15 av kvinnor. Även om de kvinnliga projektledarna 
fortsatt är underrepresenterade så är det ett klart framsteg och speciellt jämfört med 
byggbranschen där endast 11 procent av de anställda är kvinnor1. 
 

 
1 https://www.byggvarlden.se/elva-procent-kvinnor-i-branschen/  
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Figur 6: Andel projekt per projektledares kön 

 
Öppen data/tillgänglighet 

 Alla våra resultat och data är tillgängliga för allmänheten gratis. 
 All data som samlas kommer tillgängliggöras för allmänheten genom API:er 

och en webbapplikation 
 

3.2.7 Internationella perspektivet 
Projekten tar främst in det internationella perspektivet via litteraturstudier och 
omvärldsanalys. Några av projekten har förberett sig för att kunna nå ut på den globala 
marknaden genom att börja bygga upp internationella kontakter samt använder 
engelska som verktygsspråk.  
 

 
Figur 7: Internationella kopplingar 

 
Nedan finns en summering av de projekt som har tydligast internationell koppling; 
 

 Finch – Digitalt designverktyg för effektivare processer har redan lyckats nå 
kunder på den globala marknaden  

 Projektet BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution har fått in 
amerikanska användare som följd av projektet. 

 Projektet Tillverkningstest av klimatneutrala gång- och cykelvägar har skapat 
en internationell inköpskedja med tillverkning i Belgien.  

 Ett projekt Hybrida kompositer; fullskaligt komponentbaserat byggande med 
additiv tillverkning i cellulosa-baserade material genomförs i samverkan med 
den internationella studentdrivna tävlingen Solar Decathlon Europé, och 
demonstratorn uppförs i Wuppethal, Tyskland. 
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I övrigt noteras inga specifika internationella projektkopplingar. 
 
Projektresultaten från Omvärldsspaning Innovationer och nya tillämpningar visar på 
hur projekten står sig internationellt och ger även förslag på möjligheter till 
internationella samarbeten (se huvudsakligt resultat under stycke 3.2.1.6) 
 
 

4 Projektens bidrag till 
programmets effektlogik 

Inom Smart Built Environment tillämpas en så kallad effektlogik som innebär att 
insatser ska bidra till utpekade effektmål på kort sikt, som i sin tur bidrar till fyra 
övergripande effektmål på lång sikt. Projektens effektlogik utgår ifrån den fördjupade 
informationen om programmets effektlogik ”Effektlogik Version 2.0 2022”, se bild 
nedan. 
 

 
Figur 8. Effektlogik Version 2.0 2022 (Anm. 40 procent minskad miljöpåverkan har efter 
programperioden ändrats till klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 
renovering av byggnader och infrastruktur) 

 
 

4.1 Långsiktiga effekter 
På frågan ”Hur bidrar det till att nå programmets effektmål?” svarade de flesta 
projektledarna på hur de ser att de lever upp till de långsiktiga effektmålen. Se nedan 
sammanställning i Figur 9 fördelat på utlysning och Figur 10 fördelat på effektmål. 
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Figur 9. Långsiktiga effekter fördelat på utlysning inom temaområdet ”Innovationer 
och nya tillämpningar” 2019-2021 

 

 

Figur 10. Total fördelning av långsiktiga effekter (primära som sekundära) inom 
temaområdet ”Innovationer och nya tillämpningar” 2019-2021 

 

Värt att notera är att alla projekt som har ”Kortare tid” som effektmål även leder till 
”Minskning av kostnader”. Den lägre andelen koppling till Förnyad affärslogik är 
naturlig eftersom projekt med detta fokus återfinns inom temaområdet ”Värdekedjor 
och affärsmodeller”. Författaren till denna rapport anser dock att projekten som tar 
fram nya produkter och tjänster i högre grad även borde se på om eller på vilket sätt 
den nya produkten eller tjänstens affärslogiken förändras. 
 

I jämförelse med projekten i den tidigare Syntesrapporten inom temaområdet 
Innovationer och nya tillämpningar 2016-2018 (nedan i figur 11) så har minskning av 

0
1
2
3
4
5
6
7
8

Kortare tid Minskning av kostnader

Minskning av klimatpåverkan Förnyad affärslogik

Kortare tid  
29%

Minskning 
av 

kostnader
28%

Minskning av 
klimatpåverka

n…

Förnyad 
affärslogik

12%



 
 

26 
 

 

SYNTES INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 2019-2021 

miljöpåverkan ett mycket högre fokus i projekten 2019-2021 och man ser en tydlig 
förändring från Utlysning 8 och framåt.  
 

 
Figur 11. Projektens i utlysningarna 1, 3 resp 6 koppling till Smart Built Environments 
övergripande effektmål. Bedömningen baseras på den genomförda litteraturstudien. 
 

4.2 Kortsiktiga effekter 2024 
De mer kortsiktiga effektmålens huvudområden – avsedda att vara uppnådda redan år 
2024 är: 

 Förbättrat informationsflöde 
 Effektivisering 
 Klimatperspektiv  
 Kunskapsutveckling och förnyelse 
 Digital transformation 

 
Dessa effekter är det som förväntas uppstå hos sektorns aktörer och i deras verksam-
heter.  
 
Samtliga projekt inom temaområdet Innovationer och nya tillämpningar bidrar primärt 
eller sekundärt till effektmålet Kunskap och förnyelse. Projekten som leder till nya 
tjänster och produkter bidrar även till de andra kortsiktiga effekterna Förbättrat 
informationsflöde, Effektivisering, Klimatperspektiv, samt Digital transformation. I 
figur 12 nedan är den totala primära fördelningen av kortsiktiga effekter 2024. 
 

 
Figur 12. Total fördelning av primära kortsiktiga effekter 2024 inom temaområdet 
”Innovationer och nya tillämpningar” 2019-2021 
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I nedan tabell 4 finns en sammanställning av projektens specifika kortsiktiga effekter 
2024 uppdelat på projektkategori finns i tabell 4 nedan. 
 

Projektkategori Främsta kortsiktiga effekt 

AI (analys)  Ökad förmåga att nyttiggöra AI 

Digitala tvillingar/BIM (lagring av data 
till modell(er)) 

Enhetliga strukturer för BIM och GIS samt 
ökad produktivitet inom sektorn 

Digital 
informationshantering  (insamling/utbyte 
av data) 

Ökad tillgång till (delvis) öppen data för 
byggande, brukande och underhåll 

Visualisering/VR/AR (kommunicera data 
till människor) 

Ökad tillgång till (delvis) öppen data för 
byggande, brukande och underhåll 

Digital design & tillverkning (användning 
av data) 

Ökad produktivitet inom sektorn eller 
reduktion av klimatpåverkan (genom hela 
livscykeln) 

Övergripande/Flera  Uppkopplad byggplats → har projekt inom 
alla kategorier som berör byggarbetsplatsen 
Mosaik → Förändrad organisering av arbete, 
processer och kompetenser 
Omvärldsspaning Innovationer och nya 
tillämpningar → Lärande organisationer 

Tabell 4. Kortsiktiga effekter 2024 

 

4.3 Slutord om effektmålen 
 
Nästan alla av de 38 projekten som utvärderats i denna rapport har möjlighet att bli 
nya produkter eller tjänster tillgängliga på marknaden, varav resultaten i 5 projekt 
bedöms ha en större möjlighet att vara på marknaden 2024. Det är en positiv trend att 
flera projekt har med hållbarhetsperspektivet i sina projekt där främst digitalisering 
ses som en möjliggörare för att minska klimatpåverkan. Det finns även projekt med 
nya material som projektet Hybrida kompositer; fullskaligt komponentbaserat byggande 
med additiv tillverkning i cellulosa-baserade material.  Få av projekten inom 
temaområdet Innovationer och nya tillämpningar har direkt koppling till de kortsiktiga 
effekterna inom rubriken Digital transformation av byggplatser. Den låga andelen 
koppling till underrubriker som affärsmodeller och lärande organisationer är naturlig 
eftersom projekt med detta fokus återfinns inom de andra temaområdena Värdekedjor 
och affärsmodeller samt Kunskap och Kompetens. 
 
För att driva utveckling av effektmålen framåt hade det varit intressant att uppmuntra 
projekt att vid en ansökan ha med en analys av hur väl de tror sig uppnå effektmålen 
samt i slutrapporten redovisa resultatet. 
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Smart Built Environment har inte med jämlikhet i sina effektmål, men det lyfts separat 
i en Jämlikhetsguide, Jämlikhet hanteras i denna rapport under rubrik 3.2.5 Öppenhet/ 
likabehandling. 
 
 

5 Rekommendationer 
5.1 Rekommendationer från föregående syntes 
I den tidigare syntesen (rapporterad av Karin García Ambrosiani och Dan Engström, 
2020) för projekt 2016-2018 gavs ett antal problembeskrivningar från projekten. I 
Tabell 5 ges dessa problemställningar från 2020 och en uppföljning 2022 ur de olika 
perspektiven. 
 

Perspektiv Problem (2020) Rekommendation (2020) Uppföljning (2022) 

Den nuvarande 
projekteringsprocessen 

Dagens arbetssätt vid 
projektering baseras på 
konkurrensutsättning 
vilket får ett antal 
effekter. Dels leder 
detta till att generella 
produkter anges under 
projekteringen 
eftersom en tydligare 
specificering anses 
driva kostnaderna för 
projektet. Dels finns en 
rädsla för att om alltför 
specifika produkter 
anges så kan detta driva 
upp projektets 
kostnader eftersom 
konkurrensutsättningen 
sätts ur spel. 
Konkurrensutsättandet 
bryter också lärandet 
mellan projekt eftersom 
man ständigt arbetar i 
nya 
konstellationer. 

Genomför en 
kompletterande satsning på 
innovationer i tidiga faser i 
samhällsbyggnadsprocessen 
i utlysningar och strategiska 
projekt 
 

Ett av projekten har 
fokus på 
projekteringsprocessen 
(Finch – Digitalt 
designverktyg för 
effektivare processer) 
och tre av projekten har 
fokus på 
upphandlingskraven 
(Digitaliserade miljö- 
och klimatkrav genom 
hela 
upphandlingskedjan, 
Nationell digital 
upphandlingscentral för 
hållbart byggande bland 
privata fastighetsägare, 
Littri – Samlar och 
tillgängliggör 
information och data om 
möbler för offentlig miljö 
 
Flera projekt tar ett 
helhetsgrepp för att 
optimera hela 
byggprocessen från 
projektering till 
förvaltning samt 
återvinning. 
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Kultur och samverkan 

Det saknas mognad och 
verktyg i branschen att 
arbeta på högre 
detaljeringsnivåer, ett 
digitalt arbetssätt 
kräver mer detaljerad 
information än den som 
finns idag. Samtidigt 
finns det också en 
utbredd rädsla för 
transparens, eftersom 
transparens 
traditionellt 
sett öppnar för 
konkurrens. 

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

Hantering av 
transparens adresseras i 
två av projekten 
(Simultaneous remote 
urban co-design 
network, Digitaliserad 
samverkan mellan 
Länsstyrelsen och 
kommuner i Västra 
Götaland för effektivare 
planprocesser) som 
arbetar direkt med 
kultur och samverkan. 
 
Flera av projekten har 
tagit fram digitala 
modeller/verktyg som 
underlättar samverkan. 

Fragmenterade 
processer och 
resursoptimering 

Hur kan nytta skapas 
för hela samhället? Här 
är dagens 
fragmenterade 
processer ett av 
de största hindren. 
Detta gäller även de 
regelverk som styr, 
finansieringsformer etc, 
vilket gör det än svårare 
att flytta ut 
nyttoperspektivet till 
hela samhället. 
På samma sätt driver 
resursoptimerade 
projekt både 
ineffektivitet och 
kostnader (för 
helheten), även om 
nyttan för den enskilda 
aktören kanske 
optimeras. 

Om effektmålen ska uppnås 
måste den mottagande 
värdekedjan förändras. 
Projekten måste arbeta mot 
att fungera även i en ”ny 
värdekedja”. Att utveckla 
dessa nya värdekedjor 
ligger inte inom ramen för 
det aktuella temaområdet, 
men, samtliga projekt inom 
Smart Built Environment, 
oavsett inriktning eller 
tematillhörighet bör, 
förutom att adressera 
befintliga värdekedjor också 
ha siktet inställt mot nya 
sådana om de högt satta 
effektmålen ska uppnås till 
2030. 
 

Sju projekt tar ett 
helhetsgrepp för att 
minska fragmenteringen 
och optimera resurserna 
(BIM i förvaltning – från 
prototyp till global 
revolution, GeoBIM för 
effektivisering av 
saneringsprocessen vid 
förorenad mark och 
KEDJA, Utveckling av 
effektiva 
digitaliseringshjälpmedel 
för design och 
industrialisering av 
hållbara volymbaserade 
flervåningshus i trä, 
Tillverkningstest av 
klimatneutrala gång- 
och cykelvägar, 
Uppkopplad byggplats 
samt 
fortsättningsprojektet 
Digital transformation 
av byggplatser) 
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De små och medelstora 
företagen 

De små och medelstora 
företagen (SME:erna) 
ligger redan från början 
i underläge när det 
gäller införande av nya 
processer och ny teknik. 
Mindre företag har 
svårt att hantera ökad 
risk vid införande av 
oprövad teknik eller 
andra innovativa 
lösningar. 
Affärsmodeller och 
avtal är i många stycken 
fortfarande desamma 
vilket gör det svårt för 
SME:er att hantera såväl 
ekonomiska som 
arbetsmiljömässiga 
eller andra risker i 
ett byggprojekt. 

 

Flera av projekten drivs 
av små nytänkande 
konsultbolag. 
 
Finch – Digitalt 
designverktyg för 
effektivare processer är  
ett projekt som drivs av 
ett litet bolag där man 
nu via projektet kommit 
så långt att de utvecklat 
en säljbar produkt. 

Tabell 5: Rekommendation från syntes 2020 och uppföljning 2022 

 
Projektledaren i det strategiska projektet Omvärldsspaning innovationer och nya 
tillämpningar poängterar vikten av förvaltning av resultat och rekommenderar till 
exempel en långsiktig plattform som finns kvar efter statliga satsningar och nya val, 
där resultat kan förvaltas, spridas och ny kunskap och innovation kan skapas. Projektet 
Visualisering Smart Built Environments projektresultat skulle exempelvis kunna 
utvecklas för att utgöra en stomme för en sådan plattform. Plattformen var i drift fram 
till och med 30:e juni 2022 och efter det är det upp till Smart Built hur man väljer att 
fortsätta drifta den. I de projekt som inte redan har en tydlig förvaltare av 
tjänsten/produkten så kan det vara en god idé att ta fram en plan på hur Smart Built 
Environment äger och förvaltar dessa resultat.  
 
Projektledaren i denna syntesrapport anser också att det är av yttersta vikt att fortsatt 
satsa på stora strategiska projekt då en förändring i samhällsbyggnadsbranschen 
kräver deltagandet av en stor mängd aktörer och nya konstellationer. Stora strategiska 
projekt som Uppkopplad Byggplats är ett viktigt exempel för att få till en faktisk 
förändring i branschen och där är fortsättningsprojektet ”Digital transformation av 
byggplatser” ett gott exempel på att fortsatt skapa drivkraft och förändring.  
 
Projektledaren i Omvärldsspaning rekommenderade ett strategiskt projekt inom 
Digitala tvillingar, men utifrån utvärderingen av projekten i denna syntesrapport anser 
projektledaren (av denna rapport) att fortsatta vidare satsningar inom Digital 
transformation av byggplatser bör genomföras. Detta för att sätta digitala tvillingar i 
sitt sammanhang där AI, Digital informationshantering, Visualisering med VR och AR 
samt Digital design & tillverkning kommer ihop i en helhet.  Det skulle kunna vara en 
tanke att de strategiska projekten utgör plattformen för digitalisering av respektive 
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branschinriktning (Stadsplanering, Anläggning, Bygg och Förvaltning) och med en 
övergripande plattform som håller ihop helheten.  
 
Projektledaren ser att Smart Built Environment har ett viktigt arbete i att initiera 
skapandet av hubbar /plattformar som AI Event, men där det också från början ska 
krävas att det finns en plan vem som ska hantera den långsiktiga förvaltningen av 
resultatet. 
 

5.2 Allmänna rekommendationer 
 Skapa förutsättningarna för en ”Innovativ affärsmiljö” så att projekten kan få 

den hjälp de behöver för att vidareutveckla sina idéer till produkter och 
tjänster som kommer ut på marknaden 

o Stöd för ”Start-ups” (juridik, skydd, finansiellt stöd etc.) Uppmuntra 
projekt till att ha ett tydligt kundfokus och affärsidé i tidigt skede.  

 Hållbara Innovationer  
o Satsa på Innovationsprojekt med Agenda 2030 i fokus 

 Smart Built Environment bör skapa ett internationellt nätverk med liknande 
organisationer utomlands för samarbete och utbyte av specialistkompetens 
samt underlätta för projektsamverkan med utländska aktörer. 

o Ett samarbete med European Innovation Council skulle kunna vara 
intressant där det just nu diskuteras större tekniksatsningar som kan 
skapa den systemförändring som samhällsbyggnadssektorn behöver. 
 

 

5.3 Specifika rekommendationer 
 AI insatskarta  

o som pekar ut var i samhällsbyggnadsbranschen insatser med AI skulle 
ge störst värdeökning och nytta på kort och längre sikt, samt en AI 
underlagskarta som visar på var i branschen det finns underlag att 
applicera AI, hål där underlag saknas och vem/vilka som äger 
underlaget. 

 Fastighetssidan skulle exempelvis ha nytta av AI-projekt för 
prediktering av drift och underhåll liknande projektet 
Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar 
för framtiden 

 Satsning på automatiska/semiautomatiska system 
o En satsning behövs för att ta bort tunga, repetitiva och smutsiga 

arbetsmoment för att göra branschen säkrare och mer jämställd och 
på så sätt bidra till att en karriär som samhällsbyggare blir mer 
attraktiv för fler. 

o Smarta system som kan "förstå, verka och behandla" byggbranschens 
olika miljöer 

o Lagstiftning/standarder som stödjer automatiska/semiautomatiska 
system på byggarbetsplatsen är behov av utveckling. 

o Smart Built Environment skapa ett nätverk med exempelvis ETH i 
Zürich och Cluster of Excellence IntCDC i Stuttgart som har stora 
satsningar där digital design kopplas till digital produktion.  

 Strategiska projekt 
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o Fortsatt satsa på strategiska projekt där AI, Digital 
informationshantering, Visualisering med VR och AR samt Digital 
design & tillverkning kommer ihop i en helhet med krav på hållbarhet 
(Agenda 2030) i fokus. 

 Samarbetsprojekt med The Ministry of Economic Affairs and 
Communication i Estland med fokus på digitalisering av 
samhällsbyggande (från rapporten Omvärldsspaning Innovationer och 
nya tillämpningar) 
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Bilaga - Studerade projekt 
 
Totalt har 38 stycken olika projekt utvärderats i denna rapport. Denna syntesrapport 
bygger vidare på Syntesrapporten ”Syntes Innovationer och nya tillämpningar 2016–
2018” och inkluderar projekt inom Utlysning 7 till 9 samt de strategiska projekt som 
beviljades mellan 2019-2021. Av dessa 38 projekt har 12 en färdig slutrapport 
publicerad. Projektinformation finns på Smart Built Environments hemsida 
https://www.smartbuilt.se. 
 
Varje projekt är beskrivet under respektive utlysning med kategoriseringen efter varje 
projektrubrik. 
 

Utlysning 7: Digitalisering och industrialisering för ett 
hållbart samhällsbyggande 

I utlysning sju utlyste Smart Built Environment medel för projekt inom alla 
programmets fyra temaområden. Projekten som beviljats ska bidra till att utveckla ett 
billigare, snabbare och mer hållbart samhällsbyggande utifrån de möjligheter som 
digitaliseringen ger. Utlysning 7 var öppen mellan den 18 februari och 29 april 2019. 
 
Ordning i RörANN – en smart ANN-modell för minskat läckage på 
dricksvattennätet (AI, Anläggning) 
Målet med projektet var att ta fram  två varianter av en AI-modell som enkelt ska 
kunna tillämpas av små eller stora VA-organisationer och som kan tillhandahållas av 
branschorganisationen Svenskt Vatten. 
 
Slutrapport klar  
 
Nationell digital upphandlingscentral för hållbart byggande bland privata 
fastighetsägare (Digital informationshantering, Bygg) 
Syftet med projektet är att samordna privata fastighetsägare i skapandet av en 
nationell virtuell upphandlingscentral och kunskapsplattform för hållbart byggande 
med användning av hållbara material och låg klimatpåverkan ur ett 
livscykelperspektiv. Detta för att öka genomförandet av energiinvesteringar och skapa 
ett tryck och successivt ökad kravställning på leverantörsledet. 
 
Slutrapport klar  
 
Mosaik – Metod för Offentlig Sektors Arbete med InnovationsKultur 
(Övrigripande/Stadsplanering) 
Mosaik syftar till att i en av Sveriges snabbast växande kommuner, Knivsta kommun, 
etablera ett systematiskt innovationsarbete som en del i skapandet av en 
innovationskultur. Där innovationsledning med hackaton som metod används för att 
jobba med gemensamma frågeställningar över verksamhetsgränserna och därigenom 
möjliggör för samtliga medarbetare att delta med sin kompetens och sitt engagemang. 
 
Slutrapport ej klar 



 
 

34 
 

 

SYNTES INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 2019-2021 

 
Digitala spårväxeln: Digitaliserade omläggningsanordningar för framtiden (AI, 
Anläggning) 
Projektet handlar om hur vibrationer som uppstår i framförallt 
omläggningsanordningen på grund av slitage på olika relevanta ställen i spårväxeln, 
automatiskt kan korreleras mot detta slitage med hjälp av IT och smarta algoritmer, så 
att Trafikverket kan underhålla spårväxlarna i tid innan de går sönder och orsakar 
störningar i trafiken. 
 
Slutrapport klar  
 
Den obrutna informationskedjan för brandskydd (Digitala tvillingar/BIM, Bygg) 
Målet för projektet har varit att visa på möjligheterna med en obruten 
informationskedja, utvärdera teknisk infrastruktur och att identifiera potentiella 
hinder för implementering. Projektet har också arbetat med att identifiera hinder och 
möjligheter för andra discipliner att applicera ett liknande koncept samt att skapa 
interoperabilitet mellan olika digitala plattformar. 
 
Slutrapport klar  
 
Optimering av äldrehemsbyggande genom mätning (Visualisering/VR/AR, 
Brukare) 
Projekt testar hur personer som ska nyttja äldreboende uppfattar sin omgivning, i 
verkliga livet och med hjälp av virtuell verklighet. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Simultaneous remote urban co-design network  (Digital design & tillverkning, 
Stadsplanering) 
Projektets syfte är att skapa de två första noderna i ett visualiseringsnätverk för att 
kunna samarbeta i grupper med stadsplanering och gestaltning på distans. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Effektivare förvaltning och underhåll av infrastruktur med augmented reality 
(Visualisering/VR/AR, Förvaltning) 
Projektets syfte är att skapa de två första noderna i ett visualiseringsnätverk för att 
kunna samarbeta i grupper med stadsplanering och gestaltning på distans. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Digitaliserad samverkan mellan Länsstyrelsen och kommuner i Västra 
Götaland för effektivare planprocesser (Digital informationshantering, 
Stadsplanering) 
Projektet bidrar till att samspelet mellan kommuner och länsstyrelsen underlättas, blir 
mer rättssäker, robust, transparent och effektiv genom att vi arbetar och utbyter 
kunskap och information i en gemensam digital tjänst. 
 
Slutrapport klar  
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BIM i förvaltning – från prototyp till global revolution (Digitala tvillingar/BIM, 
Förvaltning) 
 
Projektet kombinerar modern teknologi och kollektiv informationsinsamling för att 
möjliggöra massproduktion av skalbara BIM-modeller kostnadseffektivt.  
 
Slutrapport klar  
 
Digitaliserade miljö- och klimatkrav genom hela upphandlingskedjan (Digital 
informationshantering, Övergripande/Flera) 
Projektet består av tre delar. IVL Svenska Miljöinstitutet har utvecklat ett verktyg för 
att på ett förenklat sätt ta fram miljövarudeklarationer och en handledning för att 
klimatberäkna återbruk. Sustainable Innovation har tagit fram underlag för hur 
allmännyttan kan arbeta med miljö- och klimatdeklarationer när de ställer krav på 
leverantörer. 
 
Slutrapport klar  
 
3D-printade kopplingar för bärande stålstrukturer inom arkitektur och 
samhällsbyggnad (Digital design & tillverkning, Bygg) 
Projektet syftar till att utveckla strategier och verktyg för att integrera design, analys 
och additiv tillverkning inom kopplingsdetaljer mellan byggnadselement. 
 
Slutrapport ej klar  
 

Utlysning 8: Digitalisering och industrialisering för ett 
hållbart samhällsbyggande 

Utlysning åtta var en fortsättning på utlysning 7 och var öppen mellan den 12 
november 2019 och 5 februari 2020. 
 
Framåt till motståndskraftig smart övervakning av geokonstruktioner (AI, 
Anläggning) 
Osäkra markförutsättningar och bristfällig visualisering av data är orsaken till cirka 30 
% av de ökade kostnaderna i svenska infrastrukturprojekt. Projektet arbetar därför 
med att utveckla smarta monitoreringslösningar för geokonstruktioner. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Stadsträd – Synliggörande grön infrastruktur i stadsplaneringen 
(Visualisering/VR/AR, Stadsplanering) 
Att i stadsutveckling arbeta med stadens gröna strukturer och begrepp som 
naturbaserade lösningar, ekosystemtjänster och grön infrastruktur är prioriterat i 
Sverige och inom EU. Projektet arbetar därför med att vidareutveckla innovationen 
Stadsträd.se.  
 
Slutrapport ej klar  
 



 
 

36 
 

 

SYNTES INNOVATIONER OCH NYA TILLÄMPNINGAR 2019-2021 

GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen vid förorenad mark 
(Digitala tvillingar/BIM, Anläggning) 
Projektet utvecklar GeoBIM-konceptet med tillämpning på förorenad markdisciplinen, 
med fokus på saneringsprocessen. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Utveckling av effektiva digitaliseringshjälpmedel för design och 
industrialisering av hållbara volymbaserade flervåningshus i trä (Digital 
design & tillverkning, Bygg) 
Projektet ska bidra med att ta fram ett innovativt prefabricerat och industrialiserat 
byggande som styrs av en digitaliserad kvalitetssäkrad process från idé till färdig 
byggnad. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Digital tvilling för hållbar och resurseffektiv drift av avloppsreningsverk 
(Digitala tvillingar/BIM, Anläggning) 
Projektet ska i full skala utveckla, implementera, demonstrera och verifiera en 
generisk metod för utveckling och integrering av datakvalitetsgranskning och 
modellprediktion. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Digital betong – Ny samverkan mellan design och tillverkning (Digital design 
& tillverkning, Bygg) 
Projektet ska bidra till en bättre samverkan mellan design, materialegenskaper och 
byggnation som kan leda till en mer hållbar användning av betong i den byggda miljön. 
 
Slutrapport ej klar  
 

Utlysning 9: Digitalisering och industrialisering för ett 
hållbart samhällsbyggande 

Utlysning nio hade titeln ”Digitalt samhällsbyggande i praktiken” och innefattade 
programmets alla fyra temaområden. Utlysningen genomfördes som två 
delutlysningar; en ordinarie utlysning samt en för mindre projekt med 
"Innovationsidéer". 
 
Innovationsidén 1 - Demograph (Visualisering/VR/AR, Brukare) 
Demograph utvecklar en visuell, interaktiv och digital metodik för att nyansera och 
synliggöra den deltagarbaserade medborgardialogen. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Innovationsidén 1 - Tillverkningstest av klimatneutrala gång- och 
cykelvägar (Digital design & tillverkning, Anläggning) 
Projektet ska färdigprojektera, materialspecificera, tillverka och utvärdera 10 moduler 
som kan senare sammanbyggas till en 120m långa cykelväg. 
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Slutrapport ej klar  
 
Innovationsidén 1 - Stadsträd.se – grön infrastruktur integrerad i 
stadsplaneringen (Digitala tvillingar/BIM, Stadsplanering) 
Stadsträd.se är länken mellan aktörer engagerade i stadsutvecklings-processen. Appen 
utgör ett gemensamt kunskapsunderlag som ständigt uppdateras, växer och sprider 
kunskap om trädens värden och funktioner. 
 
Detta projekt är en fortsättning på tidigare projekt som beviljades medel i utlysning 8. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Innovationsidén 1 - SmartHelmets (Digitala tvillingar/BIM, Bygg) 
SmartHelmets kopplade till BIM-modellen stödjer och främjar hälsosammare och 
säkrare byggarbetsplatser och en mer effektiv byggprocess. Innovationsidén 1 – 
SmartHelmets var också en del av Uppkopplad byggplats där  SmartHelmet och 
webbapplikationen BuildingCloud testades på Sigfridsborgsskolan i Nacka. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Innovationsidén 1 - Littri – Samlar och tillgängliggör information och data om 
möbler för offentlig miljö (Digital informationshantering / Brukare) 
Målet är att i ett pilotprojekt lägga grunden för en digital plattform och marknadsplats 
där data och information om svensktillverkade möbler tillgängliggörs via en 
webbapplikation och API.  
 
Slutrapport ej klar  
 
Innovationsidén 1 - Digitalt analysverktyg för arkitektur och design (AI, Bygg) 
Projekt har sin utgångspunkt i mer än tioåriga forskningsprojekt på Chalmers tekniska 
högskola, som behandlar hur människor upplever produkter och kvalitet. Forskningen 
fokuserar på att ta fram modeller och ramverk med maskininlärning och mycket stora 
datamängder för att mäta människors upplevelse av kvalitet (och avsaknaden av 
kvalitet). Syftet är att få bättre förståelse och i förlängningen skapa bättre modeller för 
effektivt resursutnyttjande i projektering och produktion. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Finch – Digitalt designverktyg för effektivare processer (Digital design & 
tillverkning, bygg) 
Finch är ett verktyg som effektiviserar designprocessen. Användaren kan rita upp 
byggnad i terrängen och dimensionera den, rita upp volymen för våningsplan och 
rumsfördela. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Hållbara kartan (Digital informationshantering, stadsplanering) 
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Projektet arbetar med en prototyp som kommer indikera var det är mest klimatsmart 
att bygga på ön (Gotland) och resultatet kommer delges övriga kommuner och 
regioner i Sverige. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Smart övervakning av ledningsnätsstatus och prestanda inom dricksvatten-
infrastruktur (AI, Anläggning) 
Projektet arbetar med att påskynda den digitala transformationen inom 
dricksvattendistribution genom att utreda vilka data som ska mätas och hur dessa data 
ska hanteras. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Intelligent energihantering i "smart community" med distribuerad 
maskininlärning (AI, stadsplanering) 
I smarta samhällen med komplexa rutnät är det svårt att få fram exakt prognoser över 
energiförbrukning. Projektet ska lösa en del av problemen med hjälp av 
maskininlärning. 
 
Slutrapport ej klar  
 
 
Samverkanspelare med 3D-utskriven betongform fylld med SKB (Digital 
design & tillverkning, Bygg) 
3D-utskriven betong som utgör form vilken därefter fylls med självkompakterande 
betong (SKB). 
 
Slutrapport klar  
 
IoT/Big Data med avancerade analysverktyg inom byggbranschen: Studier av 
klimatförbättrad betong (AI, Bygg) 
Projektet undersöker hur bygg- och betongindustrin kan dra nytta av att använda 
IoT/Big Data i kombination med avancerade analysverktyg. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Hybrida kompositer; fullskaligt komponentbaserat byggande med additiv 
tillverkning i cellulosa-baserade material (Digital design & tillverkning, Bygg) 
Projektet undersöker hur bygg- och betongindustrin kan dra nytta av att använda 
IoT/Big Data i kombination med avancerade analysverktyg. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Virtuell testbädd för strategisk stads- och energiplanering genom integrerade 
digitala modeller (AI, Stadsplanering) 
Projektet undersöker hur bygg- och betongindustrin kan dra nytta av att använda 
IoT/Big Data i kombination med avancerade analysverktyg. 
 
Slutrapport ej klar  
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Innovationstävling 2019-2020 

Innovationstävlingen syftade till att utveckla innovativa idéer för ett hållbart 
samhällsbyggande. I tävlingen träffades kollegor från olika delar av sektorn för att 
tillsammans hitta lösningar på komplexa problem. I innovationstävlingen Cirkulärt 
digitalt anläggningsbyggande bidrog spelare tillsammans med sitt lag med 
affärsmässiga lösningar som ger verklig nytta! 
 
KEDJA – det vinnande bidraget i innovationstävlingen (Digital 
informationshantering, Anläggning) 
En lösning som hanterar materialflöden digitalt och ger byggentreprenörer kontroll 
över alla material- och avfallsflöden för ett specifikt byggprojekt, med flöden både i 
realtid, sammanställt i perioder och över ett längre tidsintervall.  

 

Strategiska projekt 

För att förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft krävs 
samverkan mellan många olika parter. Smart Built Environment genomför ett antal 
strategiska projekt inom programmets temaområden för att åstadkomma förändring 
och för att bidra till programmets mål och önskade effekter. Ett brett deltagande i 
projekten välkomnas. 
 
Omvärldsspaning Innovationer och nya tillämpningar (Övergripande, 
Övergripande/Flera) 
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. 
 
Slutrapport klar  
 
Visualisering Smart Built Environments projektresultat (Visualisering/VR/AR, 
Övergripande/Flera) 
Syftet med projektet är att skapa en plattform som möjliggör enkel överblick av många 
projekt och projektresultat i olika faser, projektpartner och individer. Plattformen 
kommer utgöras av en webbaserad lösning där användaren kan överblicka komplexa 
sammanhang och utifrån dessa kunna dra slutsatser. En sorts flödesschema över givna 
processer och där plattformen kommer påvisa projekt och projektresultat. 
 
Slutrapport klar  
 
AI Event – en mötesplats för acceleration av AI inom Smart Built Environment 
(AI, Övergripande/Flera) 
Projektet syftar till att höja kunskapen kring vad AI innebär och visa på möjligheterna 
att börja tillämpa AI för att möta samhällsbyggnadssektorns utmaningar. Projektet 
kopplar även till Smart Built Environments påbörjade satsning för kunskapsspridning 
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och samverkan med olika parter och aktörer kring användningen av AI inom 
samhällsbyggnadssektorn. 
 
Slutrapport ej klar  
 
Digital marknadsplats (Digital informationshantering, Övergripande/Flera) 
Projektets mål är att bidra till skapandet av en marknadsplats för kunskapsutbyte och 
innovation som på ett radikalt sätt förbättrar våra möjligheter att bygga billigare, 
snabbare och mer miljövänligt. 
 
Slutrapport klar   
 
Uppkopplad byggplats (Övergripande, Bygg) 
Uppkopplad byggplats är ett testbäddsprojekt om digitalisering av byggandet med 
fokus på byggplatsens planerings-, produktions- och försörjningsprocesser. Hela 66 
organisationer har deltagit i de 30 digitaliseringstester som genomfördes på skarpa 
byggprojekt. Uppskattningsvis har någonstans mellan 400-500 personer varit 
involverade.  
 
Slutrapport klar   
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