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Mötet startar kl. 13.00
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K, Kunskap och kompetens T, Innovationer och nya tillämpningar
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11K Jan Lundberg
12T Christina Gustafsson
13I Andreas Ask
14 Mårten Lindström
14 Anna Land
15V Per Samuelsson
16I Kurt Löwnertz
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17I Mariell Juhlin
18V Dan Engström
18V Abbas Tafti 
19K Mattias Jacobsson
20K Ann-Christin Kjellson
21T Vilho Jonsson
22I Sara Beltrami
23K Susanna Kronsell
23K Madeleine Hoeft
24V Linus Malmgren
25K Henrik Linderoth
26K Christine Räisänen
27T Niklas Zandelin
27T Lars Stehn
27T Martin Rudberg
28T Johan Vessby
29K Susanna Kronsell
30I Elisabeth Argus
31I Jenny Paulsson





Välkommen på 
projektkonferens
Kristina Gabrielii, programchef Smart Built Environment



Program 4 maj
Moderator: Pontus Holmgren, Gro

13.00 Välkomna
Check-in för deltagare

Framtidsagenda för Smart Built Environment
Kristina Gabrielii, programchef

Möten på tvären av våra temaområden, del 1 
Deltagarna håller poster-presentationer

Uppkopplad byggplats
Lars Stehn, Luleå tekniska universitet 

Möten på tvären av våra temaområden, del 2 
Deltagarna håller poster-presentationer

Summering
Kristina Gabrielii, programchef

16.00 Välkommen på digitalt mingel

Konferensens syfte

• Inspiration och kunskaps-
delning mellan projekten

• Skapa synergier inom 
programmet

• Visa att vårt 
gemensamma arbete ger 
en samlad effekt 
– programkänsla!



En pryl som representerar 
mitt projekt





Framtidsagenda för 
Smart Built Environment
Kristina Gabrielii, programchef





”En attraktiv sektor 
med människan i 
centrum”



Agenda
• Vision om en hållbar sektor
• Globala utmaningar och trender
• Strategi:

• Temaområden
• Aktiviteter och effektlogik
• Organisation
• Kommunikation

• Vägen framåt

Agendan finns översatt till engelska
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1. Planområdet

2. Produktion
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Plattform för internationell samverkan

Nya AI-projekt med fokus på 
samhällsbyggandet

Arena för AI samhällsbyggandet
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AI i samhällsbyggande

https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillaempningar/ai-arena/


Förslag på strategiskt projekt inom temaområde informationsinfrastruktur

Digital transformation av 
byggplatser
Att bygga vidare på lärdomarna från Uppkopplad byggplats

Martin Rudberg
Professor
L E Lundbergs donationsprofessur i bygglogistik
Linköpings universitet, Campus Norrköping

Projektledare Uppkopplad byggplats

2020-12-01
Martin Rudberg, Lars Stehn och Jan Byfors



Innovationsidén – Syfte 

• Fånga andra målgrupper – SME, mindre kommuner, startup:er
(första punkten i handlingsplanen)

• Utforska nya arbetssätt och metoder
• (andra punkten i handlingsplanen) 

• Snabbhet – fler och förutsägbara utlysningstillfällen
• Enkelhet – mindre administration för ovana ansökare
• Fånga goda idéer – gärna med en stöttande/rådgivande funktion.
• Flerstegstanke – en idé kan testas och tas vidare till den årliga 

utlysningen vid bra utfall



Aktuella event:



Aktuella event:

Programkonferens
och årsstämma

23 september



Omvärldsspaning
https://smartbuilt.se/library/593
7/rapport-omvaerldsspaning-
med-bilagor.pdf

https://smartbuilt.se/projekt/innovationer-och-nya-tillaempningar/omvaerldsspaning-innovationer-och-nya-tillaempningar/
https://smartbuilt.se/library/5937/rapport-omvaerldsspaning-med-bilagor.pdf


Uppkopplad 
byggplats
Lars Stehn, Luleå tekniska universitet



Uppkopplad byggplats
Hållbar effektivisering av byggandet 
med digitalisering som katalysator 
via demonstrationer i testbäddsprojekt 

Lars Stehn
Professor
Industriellt och hållbart byggande
Luleå tekniska universitet

Forskningsledare Uppkopplad byggplats

2021-05-04
Lars Stehn & Martin Rudberg 



28 tester

2017-2021

50+
aktivt deltagande organisationer

40 miljoner ”in-kind”/ egna insatser

25,5 miljoner från Vinnova

Drygt 10 aktiva forskare

Riktat stöd till
SMEs/start-ups



Inspiration om

1. Hur vi har jobbat

2. Exposé av resultat



Hur vi har jobbat: 3 viktiga faktorer i uppstart

1. Rejäl förstudie innan projektstart:
– 7 teknikområden och framtidsvisioner



Teknikområden och framtidsvisioner
Teknikområde Definition Framtidens byggplats om 5-10 år 

karakteriseras av 

Logistikautomation 

 

Automatiserad, moln-
baserad, planering och 
spårbarhet för 
byggplatsens 
försörjningskedjor 
gällande alla resursslag. 

• Mer JIT leveranser, mindre lagring och 
effektiv logistik, genom automatisk 
fjärrstyrning av maskiner, integrerade 
trådlösa system, och självkörande fordon,  

• Integrerade nationella datanätverk och 
kommunikationsplattformar, med 
gemensam standard för realtidsstyrning av 
försörjningskedjan, och  

• Lastning, lossning, materialhantering, 
mm, sköts av robotar och VR-
applikationer. 

Optimerad 
byggplatslogistik 

 

En dynamisk optimerad 
byggplatsdisposition 
(digital APD-plan) med 
avseende på transporter, 
lagerplatser, byggbodar 
och resurser, samt 
säkerhet, tillgänglighet, 
spårbarhet, och 
kommunikation. 

• Gemensam standard för delning av 
planering och ledning, standarder för 
integrerade system och data, finns på plats 
för effektiv, produktiv och säker 
byggplats, och 

• Allt material, verktyg, maskiner och 
människor är uppkopplade och 
positionerade och sammankopplade. 

Simulering och 
träning 

 

Digital träning och 
simulering för säkra och 
effektiva 
produktionsprocesser. 

• Finns två versioner av byggplatsen - en 
verklig och en digital. Vägen till den 
verkliga byggplatsen är simulerad där 
man har optimerat total ekonomi, miljö, 
säkerhet och produktivitet, 

• På byggplatsen finns simulatorer för att 
träna de fåtal nya arbetsmoment som finns 
på just denna byggplats, och 

• Ökad fjärrstyrning främst i 
anläggningsprojekt. 

Smarta system och 
BIG data 

 

Sensornätverk och 
inbäddade system för 
datainsamling och 
analys, med fokus på 
effektiv uppföljning, 
produktionsstyrning och 
erfarenhetsåterföring. 

• Nano-sensorer i allt relevant (material, 
verktyg, maskiner och människor), 

• Multi-use of data för t.ex. automatiserad 
styrning baserad på AI, effektiva 
applikationer och standardiserade 
digitaliseringsplattformar, och 

• Tydliga datadrivna affärsmodeller. 
• Smarta kontrakt för automatiserade 

ömsesidiga avtal 

Digitala produk-
tionshandlingar 

 

Modellbaserade 
produktionshandlingar 
med avancerade 
användargränssnitt t.ex. 
VR (Virtual Reality) och 
AR (Augmentet Reality). 

• All information på en plats, och 
• Internationella standarder/språk/system. 

 
 
 
 

Forts. 
 

Adaptiv produk-
tionsstyrning 

 

Dynamiska 
produktionsplaner 
baserade på uppmätt 
status och simulering av 
framtida scenarier av 
störningar, tilläggs- och 
ändringsarbeten. 

• Har gått från avvikelsehantering till 
processoptimering baserat på data och 
erfarenhetsåterföring i intuitiva system, 

• Taktisk resursdelning genom 
automatisk uppföljning av 
arbetsmoment, och 

• Byggplatsens ERP-system med 
erfarenhetsåterföring inom och mellan 
projekt och aktörer, automatisk 
datainsamling, resursfördelning och 
what-if scenarier för planering. 

Produktionsautomation 

 

Ökad grad av 
byggsystem, 
projektoberoende 
tillverkning, additiv 
tillverkning och 
montagerobotar av 
kundanpassade 
komponenter. 

• Delar av produktionsprocessen är 
robotiserad och automatiserad baserat 
på öppna plattformar som integrerar 
information mellan design-produktion 
och alla parter i processen,  

• Modularisering baserat på 
standardiserade fysiska och digitala 
gränssnitt, anpassade komponenter och 
flexibla byggsystem, och 

• Affärsmodeller som gynnar långsiktig 
samverkan med produktutveckling och 
produktionsutveckling. 

 

Temaområde Definition 

Sömlös 
försörjningskedja 

 

Kan vi skapa en sömlös försörjningskedja för alla resursslag, från 
leverantör hela vägen till byggplatsen? Hur kan digitaliseringen 
vara en katalysator och möjliggörare för detta? Vilka 
utvecklingsmöjligheter skapas om vi har en digital representation 
av försörjningskedjan? För att nå den sömlösa försörjningskedjan 
finns en hel del utmaningar som måste adresseras, men också en 
hel del möjligheter som öppnas upp. Vid sidan av ovanstående 
behöver man också fundera över hur vi skapar en effektiv 
försörjning av resurser (material, människor, maskiner/verktyg) 
till byggplatsen? Hur man kan nyttja sensorer, RFID-taggar, e-
standarder, mm, för att samla data, planera, och styra 
försörjningskedjan? Hur säkerställs spårbarhet genom hela 
logistikprocessen och på byggarbetsplatsen för alla resursslag? 

Ökad produktivitet 
genom mekanise-
ring, automati-
sering, robotisering 

 

Eftersom det studerade systemet inte inkluderar leverantörsleden, 
handlar detta framför allt om att öka produktiviteten på 
byggarbetsplatsen. Hur kan digitaliseringen skapa förutsättningar 
för ökad produktiviteten på bygget? Hur kan nya 
produktionsmetoder och -processer förändra sättet vi bygger på? 
Hur kan ökad grad av mekanisering, automatisering och 
robotisering förändra arbetssätt och öka produktiviteten? Kan 
man nyttja GPS-styrning, positionering, AGV:er, maskinstyrning, 
mm, för att skapa hög produktivitet? Kan man tillverka mer delar 
additivt direkt på byggplatsen och därmed skapa förutsättningar 
för effektiv kundanpassning och flexibel produktion? 
 

Dynamisk optime-
rad APD-planering 

 

Hur kan vi nyttja ytorna på byggplatsen på bästa sätt? Hur kan vi 
ha koll på var godset ligger och hur mycket gods vi har på plats 
(”lagersaldon”)? Vad förväntas komma in till bygget under nästa 
planeringsperiod och vilka ytor frigörs? Hur bör man ”flöda” in 
material till respektive våningsplan på det mest effektiva sättet 
givet rådande produktionsläge? Med märkning av material, 
transportvägar och förbrukningstakt , samt information om 
rådande leverans- och produktionsplaner, skapas förutsättningar 
för att planera, optimera och kontrollera bygget för att skapa en 
dynamisk APD som nyttjar ytor optimalt och planerar upplag 
proaktivt. Med hjälp av mobila enheter kan man lätt få 
realtidsinformation om material, inkommande gods, 
påfyllningsbehov, mm, samt stöd att optimera APD-planeringen. 

Industriell planering 
för byggprojekt 

 

Kan man planera byggprojekt mer likt den fasta industrin 
(verkstad, process, mm)? Om man utgår från denna industri, vad 
krävs då inom bygg för att planera mer integrerat, dynamiskt, 
frekvent och optimerat? Vad krävs för att planeringen skall bli 
industriell? Med de osäkerheter som finns bör man kombinera 
optimering och simulering för att få fram både bra och robusta 
planer. Man behöver också inse att planering är en pågående 
process, med omplanering i antingen realtid eller med korta 
uppdateringsperioder, baserat på information om leveranser, 
pågående produktion och eventuella ändringar. För att detta skall 
fungera krävs tillgång på riklig och tillförlitlig data (annars 

Det ritningslösa 
byggprojektet 

 

Idag skrivs det ut mängder av ritningar, dokument, materiallistor, 
mm, men tekniken erbjuder möjligheter att jobba helt 
modellbaserat och digitalt. Det finns redan några konkreta exempel 
och projekt när man jobbar modellbaserat och digitalt, men varför 
jobbar inte alla så? Var ligger hindren och vilka digitala 
hjälpmedel behövs för att realisera det ”ritningslösa” 
byggprojektet? Vid sidan av digitala standarder krävs också 
robusta enheter som tål att användas på bygget (ffa mobila, 
handhållna enheter). 

Säker arbetsmiljö 
 

 

Byggindustrin är den bransch i Sverige som har flest dödsfall, flest 
arbetsplatsolyckor och flest tillbud i Sverige. Orsakerna till 
arbetsolyckor är fall, förlorad kontroll över handverktyg och fysisk 
plötslig överbelastning. Nya digitala lösningar för att öka 
säkerheten på byggplatserna fokuserar främst på att utrustning och 
personal utrustas med sensorer som i realtid kan informera om 
olika risksituationer eller för att övervaka individens 
arbetssituation, Augmented Reality används för att förbättra 
arbetsmiljön via en kombination av virtuell och faktisk miljö. 
Slutligen kan avancerad simulering av arbetsplatsen användas för 
att i förväg identifiera olika tänkbara riskfaktorer och farliga 
situationer. Hur kan digitaliseringen hjälpa oss att skapa ett säkert 
bygge? 

 



Hur vi har jobbat: 3 viktiga faktorer i uppstart

1. Rejäl förstudie innan projektstart:
– 7 teknikområden och framtidsvisioner

2. Match-making: 
– 4 industridrivna testbäddsområden och 1 teknikdrivet område om digital 

infrastruktur

3. Industrin i förarsätet: 
– Företagen vill utveckla sina byggplatser, akademin stöttar med 

följeforskning och analyser



Projektdesignen borgade för ”framgången”

Testbäddsverksamhet

Utvecklingsresurser SME-fonden Akademisk FoU

• Månatliga pulsmöten mellan testbäddsledare
– Förtroende skapade öppenhet i att dela med teknikval

• Testerna genomförs som sprintar och tillförs resurser
– Öppet för alla deltagande företagen om innehåll

• Resultat kommuniceras till de som ”inte är med” som 
white-papers på hemsidan www.uppkoppladbygg.se

http://www.uppkoppladbygg.se/


Projektets ”scope”

Projektet har fokuserat på ”digitaliseringspyramidens” två basnivåer: 
• Digital infrastruktur (teknik) och 
• Processeffektivisering (metod)



Portfölj av testprojekt
”Digitisering” Digitalisering Digital transformation

Pågående test
- 7 st

Totalt 28
testprojekt

Avslutade test
- 21 st
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Materialflödeskontroll (Track’n’Trace)
Digital arbetstillfredsställelse

Integrerad planering (produktionsuppföljning)
Integrerad planering (leveransplanering)

Robotiserat byggande
Sensorsystem i anläggningsbyggande

Test av ingjutna sensorer
Säkra, automatiserade, lyft 

Automatiserad uttorkningsprocess
Autom. uttorkningsprocess, steg 2

Sensorsystem i anläggn.byggande, steg 2
Prognosmodeller och sensorer

Digital ”firestop”-dokumentation
Modulära arbetsinstruktioner i VR
Sensormätning av volymmoduler

Infrastruktur uppkopplad byggplats
Positionering roller och material

Visuell taktbaserad planering
Egenkontroll/avvikelsehantering

Smart leveranscontainer
Säkerhet tunga lyft (AI/objektidentifiering)
Säkerhet skyddsutrustning (AI/objektid.)

Säkerhet vid arbete tunga maskiner
Positionering (maskiner & verktyg)

Säkerhet tunga maskiner, del 2
”Building Cloud”

Di
g.

in
fr

a Kravbild digital infrastruktur för byggverksamhet
”Roadmap” för digitalisering och digital transformation inom byggandet



Exposé av Resultat
Snabb inblick i några av NCC och 

Skanskas tester



NCC – Säkerhet och Logistik, 5 tester



Skanska – Integrerad & dynamisk planering NVM

1. Uppbyggnad och utrullning av WiFi nät
• Nätuppbyggnaden pågår parallellt med att byggnaden 

uppförs olika typer av robusthetstester genomförts. 
• Placering av Acess Points kopplad mot tuff arbetsmiljö data-

överföring som önskat och kostnad

• Kapacitetstestning av WiFi nätet för att 
utmana dataöverföringsprotokollen och typ 
av hårdvara (puckar, beacons) via:
• Känslighetsanalys av positioneringsexakthet (väggars 

inflytande och geometrins betydelse) 
• Människor/yrkesroller (via deras mobiltelefoner), 
• Kamerautrustning för basal igenkännande av t.ex. fordon.

• Digitalt välbefinnande



Skanska – Digitalt välbefinnande NVM

• Att befinna sig i flow = stora 
utmaningar kopplat till hög skicklighet 

• Digitaliseringens påverkan på 
individer och deras arbete 
– Utmaningar och skicklighet
– Användarvänlighet
– Trygghet i uppkopplingen och 

informationsförsörjning
– Komplexitet



Tack för mig
www.uppkoppladbygg.se 



Posterpresentationer



3CIM
Maria Uggla
Projektperiod 2020-2022
Informationsinfrastruktur



Viktigaste resultat i projektet (hittills)
• Behovsinventering av datamängder som behövs i en digital 

tvilling av staden (syften: generellt – stadsplanering, specifikt –
skyfallsmodellering

• Regelbunden dialog med Lantmäteriets grupp för nationella 
specifikationer för geodata kring temaindelning, 
informationsmodellering och geometrisk representation 
(mätningsanvisningar)

• Praktiska tester av mappning mellan NS Byggnad och CityGML
2.0 med resultat återkopplat till Lantmäteriet

• Gott samarbete och erfarenhetsutbyte mellan parterna



Vår önskade utveckling
• Skapa en nationell profil för 3D-stadsmodeller / digitala 

tvillingar baserat på internationella standarder
• Lyckad gemensam informationsmodellering av prioriterade 

datamängder som fyller kommunernas behov och som ger 
input till de nationella specifikationerna.

• Utveckling av testdata som är till nytta inom projektet men även 
i fortsättningen.

• Visat på nyttor med en digital tvilling med strukturerad 
information inom skyfallsmodellering

• En fortsatt standardisering av geodata i god takt



Digitala spårväxeln
Jan Lundberg och Taoufik Najeh
Projektperiod 2019-2021
Luleå Tekniska Universitet, Avd. för Drift och Underhållsteknik

Forskningsfråga: 
Hur kan man indirekt mäta slitage och skador överallt i 
testspårväxeln genom att mäta vibrationer på skyddad plats i 
omläggningsanordningen

Varför är denna forskningsfråga så viktig?
Iså fall är det möjligt för TRV i framtiden att automatiskt hålla 

koll på hur spårväxlarna slits, så att man kan planera 
underhållet så att de inte går sönder och stör trafiken



Viktigaste resultat i projektet

Varför är dessa resultat viktiga, och för vem?
-Vi har visat att det  i en testrigg principiellt är möjligt att mäta skador överallt i spårväxeln. Detta är viktigt för TRV och tillverkare av spårväxlar och 
omläggningsanordningar eftersom det motiverar ytterligare forskning i form av tester i verklig trafik. 
Har ni utvecklat nya metoder, eller samarbeten som är lika viktiga som resultaten i sig?
-Metoden är kanske viktigare är resultaten, eftersom resultaten härrör från vår testväxel. I framtiden kan detta resultera i att TRV automatiskt kan följa 
hälsotillståndet i sina spårväxlar, så att de kan underhållas vid behov så att de inte går sönder och stör trafiken



Vår önskade utveckling
Hur kan projektet utvecklas?
Vi är faktiskt helt nöjd med projektet så långt, men nu skriver vi 
forskningsartiklar och jobbar vidare med demonstratorn

Kan det leda till vidare forskning? 
JA, om vår redan inskickade fortsättningsansökan till FORMAS beviljas

Hur kan resultat spridas till andra aktörer, inom eller utanför 
sektorn?
Inom sektorn via JVTC. Utanför sektorn genom kreativa möten eftersom 
metoden i sig kan tillämpas inom många helt andra områden

Vilka aktörer behöver ni inkludera för att utveckla era resultat?
Vi har i nästa ansökan redan inkluderat Trafikverket, underhållsföretag, 
järnvägsexpertföretag samt 2 världsledande tillverkare av spårväxlar och 
järnvägsutrustning



Etappvisa BIM-modeller 
anpassade för byggskedet
Projektkonferens 4 maj 2021

Mats Svensson, PhD
Tyréns AB



Syfte: Bibehålla värdet från P till E

MUR – MarkUndersökningsRapport
• Faktarapport
• Provtabeller – lab
• Undersökningar uppritade

3D geomodell – ytor, projekterade 
konstruktioner, CoClass-kodade mm



Leveransspecifikationer P -> E
• Dataformat
• Informationsinnehåll

• Geoteknisk undersökningsmodell
• 3D-modellering
• FE-beräkning (Plaxis)
• Geokonstruktioner (allm beräkn)
• Masshantering

• Utsättnings/Inmätningsmodeller

TEKNIKOMRÅDE

KONSTRUKTIVA SYSTEM

LEVERABEL Ämnesområdesmodell Projekteringsmodell

Beskrivning

Modellens objekt skall beskriva tolkade 

ytmodeller av ex. jordlager och berg 

tillsammans med tolkade geotekniska 

undersökningsresultat. 

Modellens objekt utgörs av ämnesområdesmodellens 

tolkade ytor ex. jordlager och berg.

Användningsområde

Fastställer projektets befintliga geotekniska 

förhållanden. 

Används som underlag för vidare projektering och 

beräkningar.

Ansvarig part G G

LOD

Komponenter

LOI

Egenskaper (formatanpassat) Egenskaper för undersökningsobjekt, se fältresultatEgenskaper för ytor, se nedan

Egenskaper för ytor, se nedan Typ

Typ Material

Geometrisk osäkerhet Geometrisk nivå (Överkant/Underkant)

Kvalité Ansvarig part

Material Versionsdatum

Geometrisk nivå (Överkant/Underkant) Lagernamn enligt Coclass på objekttyp

Ansvarig part

Versionsdatum

Lagernamn enligt Coclass på objekttyp

GEOTEKNIK

TEKNIKOMRÅDE

KONSTRUKTIVT SYSTEM

LEVERABEL UNDERLAG RESULTAT

Beskrivning

Beräkningar utförs med underlag i form av sektioner från den geotekniska projekteringsmodellen 

tillsammans med planerad konstruktion

Beräkningar utförs med underlag från den geotekniska projekteringsmodellen tillsammans 

med 

Användningsområde FEM beräkningar, stabilitetsberäkningar Underlag för beräkningar gällande geokonstruktioner

Ansvarig part G

LOD Jordlager, Konstruktioner Punktdata tabellform

Komponenter

LOI

Egenskaper (formatanpassat) Lagernamn enligt Coclass på objekttyp Produktionsetapp

Projektspecifika geotekniska parametrar (tex skjuvhållfasthet)

LOG

Geometri Ytor(slutna polylines med unika linjevertex)  -

Utbytesformat? DXF Word, Excel samt "reviderade ritningar"

GEOTEKNIK



Koppling andra SBE-projekt
• BIM i undermarksbyggande (CoClass) – 2017-2019
• GeoBIM för effektivisering av saneringsprocessen - 2020-2022

TEKNIKOMRÅDE

KONSTRUKTIVA SYSTEM

LEVERABEL Ämnesområdesmodell Projekteringsmodell

Beskrivning

Modellens objekt skall beskriva tolkade 

ytmodeller av ex. jordlager och berg 

tillsammans med tolkade geotekniska 

undersökningsresultat. 

Modellens objekt utgörs av ämnesområdesmodellens 

tolkade ytor ex. jordlager och berg.

Användningsområde

Fastställer projektets befintliga geotekniska 

förhållanden. 

Används som underlag för vidare projektering och 

beräkningar.

Ansvarig part G G

LOD

Komponenter

LOI

Egenskaper (formatanpassat) Egenskaper för undersökningsobjekt, se fältresultatEgenskaper för ytor, se nedan

Egenskaper för ytor, se nedan Typ

Typ Material

Geometrisk osäkerhet Geometrisk nivå (Överkant/Underkant)

Kvalité Ansvarig part

Material Versionsdatum

Geometrisk nivå (Överkant/Underkant) Lagernamn enligt Coclass på objekttyp

Ansvarig part

Versionsdatum

Lagernamn enligt Coclass på objekttyp

GEOTEKNIK

2019-2020

2017-2019

2020-2022



Förstudie: 
Digitala tvillingar i 
samhällsbyggnadsprocessen
Andréas Ask
Projektperiod: 2020/11 -2021/04
Temaområde: Informationsinfrastruktur



Definition
‘A Digital Twin is a realistic digital
representation of something
physical. What distinguishes a
digital twin from any other digital
model is its connection to the
physical twin’

‘En digital tvilling är en realistisk,
digital representation av något
fysiskt. Det som skiljer en digital
tvilling från andra digitala
modeller är dess koppling till den
fysiska tvillingen.’

Digital Built Britain, 
the Gemini Principles

Kartläggning
• Digitala tvillingar har stor potential att vara 

länken i det ”obrutna informationsflödet”. 

• Det pågår många projekt och initiativ 

kopplade till digital tvilling i 

samhällsbyggnadsprocessen, i Sverige 

och internationellt.

• Det finns ett behov för samordning av 

större initiativ i Sverige, samt koordinering 

med internationella aktiviteter.

Viktigaste resultat i projektet



Önskad utveckling
• Starta av ett tvärsektoriellt centrum för digitala tvillingar i Sverige: Liknar befintliga

centra för digitala tvillingar i Storbritannien, Australien och USA. Sverige bör utveckla sitt eget
centrum för digitala tvillingar för att ge svenska initiativ en enhetlig plattform, dela kunskap
och underlätta nya projekt. Centrat bör styras och stödjas av staten.

• Utveckling av en gemensam uppsättning definitioner och principer för Digitala
tvillingar i Sverige: Det är avgörande att bygga enighet om de grundläggande
definitionerna, principerna och värdena för digitala tvillingar i den svenska byggda miljön. Ett
viktigt första steg är att skapa vägledande principer som stöder utvecklingen av digitala
tvillingar och åstadkomma anpassning över den byggda miljön.

• Etablering av nationella öppna datatjänster: Digitala tvillingar utvecklar sitt verkliga värde
när data delas öppet mellan sektorer och domäner. Liksom Nederländerna, Storbritannien
eller Estland bör Sverige upprätta centraliserade plattformar där data samlas in och görs
tillgängliga för allmänheten (Nationella geodataplattormen är en bra start).

• Stöd utvecklingen av testbäddar, piloter och demonstrationsprojekt som fokuserar på
slutanvändare och affärsmodeller: Visionen för digitala tvillingar är långsiktig. Men vi
behöver kortsiktiga resultat för att hålla människor motiverade och ta nästa steg mot
visionen. För att frigöra potentialen hos digitala tvillingar redan idag krävs ökad
användarcentrering.



Innovativa 
upphandlingsformer
Linus Malmgren
Projektperiod 2020-2021
Temaområde Värdekedjor och affärsmodeller



Viktigaste resultat i projektet
• Verktyg och metoder finns 

för att stötta upphandling
• Beställares vilja, ambition 

och kunskap möjliggör
• Samverkan är nyckel till 

innovation
• Framtida marknad saknas



Vår önskade utveckling
• Resultaten blir fortsättningsprojekt inom Smart Built

• Upphandlingsstrategier som premierar nya lösningar och andra 
värden

• Praktiska tillämpningar i samverkan med näringsliv
• Goda exempel sprids genom nätverk



Kundcentrerad tjänsteutveckling 
baserad på automatisering
Dan Engström & Abbas Tafti
Projektperiod 2020/21-2024
Tema Värdekedjor och affärsmodeller



Teknikkonsultens nya affär
• Mål: förstå hur teknikkonsulter hanterar strukturell affärsutveckling
• Skillnaden på dagens ad hoc-projektering och den kommande produktlogiken
• Från Concept-to-order till flera produktionsstrategier
• Automatisering leder till en fundamental förändring i affärsmodellen
• Skiften i yrkesrollen, kulturen, kompetensförsörjningen, kompetensprofilen, 

säljarbetet, samverkan och cocreation med kund

Erbjudande
(vad vi erbjuder kund)

Marknadsposition
(värdekedjor, segment, kunder)

Operationell plattform
(metoder, resurser)

Koordination

Affärsmodell för industriellt träbyggande, efter Stehn, Brege & Nord (2014)



• Först små förändringar för minskad kostnadsmassa, sedan allt mer radikalt för nya 
affärer. Stor skillnad mellan att söka kostnadssänkningar och nya affärer:

✓ Automatisering är nödvändigt
✓ Automatisering är en återvändsgränd:

Automatisering Produktivitet

Uppdragsstyrning

Offshoring

Med flera metoder

För kostnadssänkningar är 
automatisering en viktig 
komponent men inte tillräckligt 
som utgångspunkt.

Teknikkonsultens nya affär



Automatisering Nya affärer

Kundbehov
Utveckling av teknik, 

process, kompetens, metod, 
organisation etc

För nya affärer är automatisering en viktig komponent 
men inte lämpligt som utgångspunkt.

Teknikkonsultens nya affär



Möjliga spår framöver
• Effekter av decoupling av värde från antal nedlagda timmar
• Beskriva kartan över möjliga produktionsstrategier för tjänsteföretag
• Testa och förstå val av marknadssegment, exempelvis adhoc eller produktlogik
• Testa och förstå mekanismerna för service-dominant logic: cocreation
• Förstå automatiseringens roll i strategier för digital transformation
• Förstå utvecklingen av strukturell innovationsförmåga: hur man förutser 

kommande kundbehov och agilt omsätter dem till värdeskapande tjänsteerbjudanden
• Bygga relationer i branschen för gemensam förflyttning av sektorn



2021-05-05
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Kunskapsspridningens premisser
Mattias Jacobsson
Projektperiod 2021-2022
Strategiskt projekt inom ramen för Kunskap och kompetens 

1

Upplägg och mål

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

Samverkande aktörer

Forskning, innovation 
och utveckling

Strategiskt innovationsprogram

Branschaktörer

?
2
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Faser Aktiviteter och delmål Tillvägagångsätt
Fas 1
Q1

Benchmarking: Identifiera framgångsexempel, kartlägga 
utmaningar och belysa möjliggörande praktiker för spridning av 
forskning, utveckling och innovation inom 
sammahällsbyggnadsområdet

Genomgång av litteraturen på 
området

Fas 2
Q2

Spridningsanalys: Skapa förståelse för spridningsarbetet i de 
till dags dato (inom Smart Built Environment) genomförda 
projekten

Analys av ansökningar och 
slutrapporter. Intervjuer med 
tidigare deltagare/projektledare

Fas 3
Q3-Q4

Kontextkartläggning: Identifiera och analysera de 
kontextuella förutsättningarna för kunskapsspridning till en 
bredare målgrupp

Fokusgruppsintervjuer med 
aktörsgrupper

Fas 4
Q4

Syntetisering: Generera förslag för stödjande metoder och 
praktiker för förbättrad kunskapsspridning inom Smart Built 
Environment

Analys och författande av 
slutrapport

Genomförande

3



Metod för Offentlig Sektors 
Arbete med InnovationsKultur

ARN

Uppsala

Stockholm

Knivsta

• En av Sveriges snabbast växande 
kommuner (50% - 15 år)

• Lägst medelålder
• Dyrt att växa snabbt
• Morgondagens samhällsutmaningar
• Behov av innovationsförmåga

Knivsta kommun ska vara en modern organisation 
med en innovationskultur där samtliga medarbetare ges 
förutsättningar att delta med sin kompetens och sitt 
engagemang.

Medel från Utlysning 7

Syfte

Vilho Jonsson curlabs AB vilho.jonsson@curlabs.com
Projektperiod 2019-2022
Temaområde Innovationer och nya tillämpningar



Viktigaste resultat i projektet
• Mer systematik i arbetet med innovation
• Anpassning av innovationsledning med hackaton till kommunal 

kontext
• Gott erfarenhetsutbyte i referensgruppen
• Innovationskontor tillskapat
• Medarbetares har större möjligheter att få sina idéer tillvaratagna
• Artiklar baserade på projektet antagna till ISPIM Innovation 

Conference 2021 och 2020
• Externa parter ska bjudas in till sista hacket
• Sist hacket skalar upp till att täcka hela det kommunala 

välfärdsuppdraget
• Synliggörande av innovation som prioriterad fråga i organisationen



Vår önskade utveckling
• Resultatet kan förvaltas och utvecklas vidare och 

Innovationskontoret i Knivsta kommun
• Resultat kan förvaltas och utvecklas vidare av curlabs för försäljning
• Resultat kan spridas vidare till Knivstas sammarbetskommuner i C-

tillsammans och referensgruppen
• Resultat kan spridas vidare inom Smart Built
• Resultat kan spridas vidare internationellt via ISPIM
• Vidare forskning kan bedrivas på innovationsledning med hackaton i 

kommunal kontext
• Vidare forskning kan bedrivas på kommunal innovationsledning



Cybersäkerhet för digitala 
processer inom 
Samhällsbyggnadssektorn
Rikard Espling/Joanna Messmer
Projektperiod 2019-2020
Temaområde Kunskap och kompetens



Information om projektet 
Syfte att öka sektorns förmåga och 
förståelse inom cybersäkerhet genom

• en översikt av dagens situation
• att formulera hotbilden för att öka 

förståelse
• framtagande av ett systematiskt 

angrepps en modell för 
cybersäkerhet

• ge konkreta exempel på 
”användarmodeller”



Viktigaste resultat i projektet
• Angreppsätt för branschen:

• 1. Digital kravställning –
definition och krav i projekt (inköp, riktlinjer mm)

• 2. Genomförande
som med KMA, anpassa till projektet, gemensamt verktyg

• 3. Kunskap och kompetens
utbildning av projektdeltagare, uppföljning, framsteg

• 4. Digital Risk Intelligence-metodik
implementera metod för hantering av risker, digital övervakning



BIM-baserad hantering av
3D-fastighetsinformation
Jenny Paulsson
Projektperiod 2020-2022
Temaområde Informationsinfrastruktur



Syfte och förväntat resultat
• Fortsättning på tidigare Smart Built Environment-projekt ’Datakvalitet och 

dataansvar’ i forskningsplattformen
- resulterat i en licentiatgrad och nu fortsättning till doktorsexamen

• Syfte att studera hur 3D-modeller kan användas för att definiera och 
visualisera 3D-fastigheter

- främst med BIM-modeller, till viss del också stadsmodeller,
koppling till annan fastighetsinformation, lagrad i t.ex. LADM

• Förväntat huvudsakligt resultat:
- design och utvärdering av en processmodell för informationsutbyte 
mellan intressenter kopplade till informationsmodellstandarder

- kunskap om hur aktörerna kan motiveras att dela information 
enligt processmodellen



Medverkande
• Jing Sun, Kungliga Tekniska högskolan
• Kent Eriksson, Kungliga Tekniska högskolan
• Jenny Paulsson, Kungliga Tekniska högskolan
• Lars Harrie, Lunds universitet
• Jesper Paasch, Högskolan i Gävle och Lantmäteriet
• Väino Tarandi, V Tarandi AB



Programgeneriska 
mätmetoder – del 2
Henrik Linderoth
Projektperiod 2019-2021
Strategiskt projekt inom Kunskap och kompetens



Syfte och mål

Smart Built Environments 
effektlogik

Övergripande syfte:
Att mäta effekter och konsekvenser av digitalisering och 
industrialisering för att stödja aktörernas utveckling och för 
uppföljning och utveckling av SBEs effektlogik.

Övergripande mål:
Vidareutveckla vetenskapligt grundade metoder och 
mätetal för att mäta och analysera utfallet av 
digitalisering och industrialisering

Smart Builts parter



Genomförande och utmaningar
• Mätningar riktar sig mot parter och projekt inom Smart Built
• Datainsamling genom ”breddenkäter” och intervjuer
• Datainsamlingen riktar in sig på upplevda förändringar och 

tilltillstånd
• Hur och vad ”mäter” man?
• Parter och projektledares engagemang



Projektorganisationens olika roller 
i en digitaliserad byggprocess: 
Interaktionen mellan tekniska möjligheter 
och sociala realiteter
Susanne Engström, Luleå tekniska universitet
Christine Räisänen, Chalmers, deltar också i dagens konferens
Projektperiod 2019-2022
Temaområde Kunskap och kompetens
https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/projektorganisationens-roller/

https://www.smartbuilt.se/projekt/kunskap-och-kompetens/projektorganisationens-roller/


Viktiga(ste) resultat i projektet
Teknikfokuserat perspektiv på digitalisering…men ”det sociala” avgörande för 
nyttiggörande/implementering
• Teknikbaserade nyttor (exv. obrutet/ökat informationsflöde) kommer med sociala utmaningar
• Användning (idag/i framtiden) främst utifrån nuvarande roller/ arbetssätt – transformation?

Nyttan för oss…?

Då försvinner mina möjligheter att ha kontroll.

Det kommer inte se så annorlunda ut om fem år.



Vår önskade utveckling
Fortsatt forskning kring förändringsledning när etablerade roller 
och referensramar utmanas – och eftersöks!

• Från ”digitalisering” till ”hållbart byggande och förvaltning”
• Samverkan med företag, branschorganisationer och med koppling 

resultat – forskning – utbildning
• Byggarbetsplatsen utgör en mötesplats med en mångfald av 

aktörer och gränssnitt att beakta vid förändring



DigiGrow – från insikt 
till handling
Agnes Sävenstedt
Projektperiod 2020-2021
Temaområde Informationsinfrastruktur



4 saker att ta med
Tvärfunktionella
team

Egen dataVisualisering /
prototyping

Nyttorealisering



Vår önskade utveckling
• DigiGrow 2.0 med 6 kommuner från augusti
• Etablerandet av två parallella årshjul, ett utforskande och ett

genomförande.

Utveckling

Införande

Idé-
generering

Urval



Utveckling av effektiva
digitaliseringshjälpmedel för
design och industrialisering
av hållbara volymbaserade
flervåningshus i trä
Johan Vessby
Projektperiod 20201201-20241130
Innovationer och nya tillämpningar

Presenter
Presentation Notes
Din talartid är 3 minuterDu har tid med enstaka frågor efter presentationenDet bör finnas tid kvar till gemensamt samtal efter samtliga presentationerDu får gärna lägga till bilder och använda din organisations grafiska profil, men max 3 sidor inklusive titelblad.Skicka in din presentation till oss efter mötet, vi delar alla presentationer med deltagarna i efterhand. 



Viktigaste resultat i projektet
• Fortfarande ”ungt” projekt
• Omvärldsanalys genomförd med intressanta resultat 

Länk

K
om

pl
ex

ite
t

Presenter
Presentation Notes
Varför är dessa resultat viktiga, och för vem? Har ni utvecklat nya metoder, eller samarbeten som är lika viktiga som resultaten i sig?�Om projektet inte kommit så långt kan du berätta om de resultat som ni förväntar er, eller hoppas på.�Lägg gärna in en bild.

https://www.fwpa.com.au/resources/market-access/1276-enabling-prefabricated-timber-building-systems-in-commercial-construction-pna324-1314.html


Vår önskade utveckling

Florisson, S. (2021). Moisture-induced stress 
and distortion of wood : A numerical and 
experimental study of wood's drying and long-
term behaviour. Doctoral Thesis. Växjö, 
Linnaeus University Press. 198.

Presenter
Presentation Notes
Hur kan projektet utvecklas? �Kan det leda till vidare forskning?�Hur kan resultat spridas till andra aktörer, inom eller utanför sektorn?�Vilka aktörer behöver ni inkludera för att utveckla era resultat?�Om projektet är avslutat, vad vill du ska hända med resultatet?



Arbetsmodell för digita-
liseringsfrågor i utbildningen 
av ingenjörer inom 
samhällsbyggnadsteknik 
Hans Bagge
Projektperiod 2018-2020
Temaområde Kunskap och kompetens



Viktigaste resultat i projektet



• Etik
• Big data
• Samverkan
• Visionärt tänk

Vår önskade utveckling



Digitaliserad samverkan mellan 
Länsstyrelsen och kommuner för 
effektivare planprocesser

Christina Gustafsson
Projektperiod 2019-2021
Innovationer och nya tillämpningar



Viktigaste resultat i projektet
• En användarvänlig och säker plattform för samverkan mellan 

myndigheter
• Konstruktionen klar till ca 90 %
• Uppbyggd med standardprodukter
• Konceptet kan användas i många sammanhang



Vår önskade utveckling
Digital tjänst där stat och kommun möts i syfte att underlätta den 
tidiga dialogen och samverkan.

Effektivare planprocess genom ett gemensamt, transparent och 
robust samspel mellan stat och kommun.

En sammanhållen plats för interaktion och dokumentation i 
planprocesserna.

dialogen mellan stat (genom länsstyrelserna) och kommun om statliga intressen i deras arbete att med allmänna intressen i ÖP och avvägningen 
allmänna och enskilda intressen i efterföljande planering
Dialogen blir mer rättssäker, robust, transparant och effektiv genom att vi arbetar och utbyter kunskap och information i en gemensam tjänst 



Mikrolärande
Ann-Christin Kjellson
Projektperiod 202010-202206
Temaområde (Kunskap och kompetens )



Viktigaste resultat i projektet
• Test av metoden Mikrolärande samt av en 

lärplattform för att möjliggöra att resultat 
från olika Smart Built-projekt når ut till en 
bredare publik 

• Konkret tas tre utbildningspaket fram för 
tre andra Smart Built-projekt:

• DigiGrow

• Nationella riktlinjer

• Systematisk hantering av 
hållbarhetskrav

• Utvärdering av metod och lärplattform och 
rekommendationer framåt kommer att 
göras parallellt och efter att 
utbildningspaketen tagits fram

Exempel från DigiGrow-utbildningen



Vår önskade utveckling

• Om test av Mikrolärande samt lärplattformen faller väl ut ser vi 

följande önskade utveckling:
• Fler Smart Built-projekt använder Mikrolärande för att föra ut sina 

resultat

• Betydligt fler i målgrupperna tar del av resultat från Smart Built-

projekt 

• Lärplattformen och kunskapen om metoden Mikrolärande förvaltas 

vidare hos lämplig aktör så att det kommer andra projekt till del



Innovationsidén -
coachningsfunktion
Mårten Lindström och Anna Land
Projektperiod 2020-2022
Temaområde Temaövergripande



Viktigaste resultat i projektet
Etablerat en stödfunktion dit sökande i utlysningen Innovationsidén kan 
vända sig för att få coachning av en erfaren grupp med syfte att vässa 
sina idéer.

Syfte:
• Nå nya målgrupper – SME, mindre kommuner och startups
• Fånga andra målgrupper – SME, mindre kommuner, startup:er
• Snabbhet – fler och förutsägbara utlysningstillfällen
• Enkelhet – mindre administration för ovana ansökare
• Fånga goda idéer – gärna med en stöttande/rådgivande funktion.
• Flerstegstanke – en idé kan testas och tas vidare till den årliga 

utlysningen vid bra utfall



Tidplan coachning inom 
innovationsidén

Utlysning 
öppnar
• Juni 2021
• Jan 2022
• Sept 2022

Coachning 
genomförs
• Stärk din idé 

med kunniga 
och erfarna 
coacher

Bedömning
• Sept 2021
• Mars 2022
• Nov 2022

Beslut och 
projektstart
• Nov 2021
• …
• …



Vår önskade utveckling
• Coachningsprocess två gånger per år i samband med 

utlysningen Innovationsidén

• Fler sökande i Smart Built Environment från små kommuner, 
SME och startups!

• Projektledare Mårten Lindström 
marten.lindstrom@more10ab.se

• Biträdande projektledare Anna Land anna.land@iqs.se

mailto:marten.lindstrom@more10ab.se
mailto:anna.land@iqs.se


Internet of Things i Hus och Anläggning

Kurt Löwnertz
Projektperiod aug 2020-april 2022

Informationsinfrastruktur



Metaarkitektur, modell för digitala tvillingar med 
standard



Viktigaste resultat i projektet

• Enhetlig begreppsvärld för Iot i Bygg
• Koppling av krav, lösning och användning av IoT i en samlad 

modellmiljö
• Konkret: Handledning för olika aktörer

– Byggherrar
– Projektörer
– Byggare
– Förvaltare…

• Praktiska tester genom piloter



Vår önskade utveckling

• Att data kan flöda i tid och rum
• Att alla aktörer blir delaktiga i den digitala tvillingen
• Innovativt tänkande om tjänster med IoT
• En säker och trygg IoT-miljö



Mentimeter
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