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Fokusområden x 6
• Datastandardisering

• Livscykelperspektiv

• Kunskapslyft

• Juridik och organisation

• Innovationer

• Affärsmodeller

VAD kan göras för att 

uppnå effektmålen?

- Funktioner

- Aktiviteter

- …

Forskningsplattform

HUR kan effektmålen 

bedömas och mätas?

Effektmål
• 40 % minskad 

miljöpåverkan 

• 33 % snabbare

• 33 % minskade 

byggkostnader

• Förnyad 

affärslogik…

Innovationslabb

HUR kan definierade 

funktioner och 

aktiviteter testas och 

verifieras?

Mätas på 

lång sikt
Bedömas vid 

urval av projekt 

20302016

Koppling mellan de 8 olika 

fokusområdena



Testbädd – vad är det, vad kan det vara?

• En testbädd kan vara en fysisk miljö, en virtuell test- och demomiljö, eller 

en specificerad arbetsmetodik eller processbeskrivning, med syfte att testa 

och verifiera definierade funktioner eller funktionskrav. En testbädd kan vara av 

laboratoriekaraktär, en konstruerad miljö, eller en verklig miljö. Ett avgörande 

kriterium är att testbädden skall möjliggöra ett testförfarande som är 

återupprepningsbart.

• Ett annat viktigt kriterium är att testbäddarna skall vara öppna för användning 

av sektorns olika aktörer, även om det finns möjlighet att sekretessbelägga 

affärskritiska delar i enlighet med gällande lagstiftning.



Syfte & Mål – Dagens workshop

• Syftet är att identifiera och kartlägga olika idéer kring hur testning och 
verifiering av funktioner/initiativ kan ske, dvs idéer kring vad en testbädd 
skulle kunna vara.

• Målet är en väl dokumenterad Rålista av idéer, tillräckligt konkreta för 
att möjliggöra vidare dialog med såväl styrelse som deltagare och 
övriga programparter kring prioritering och möjliga vägar framåt 
avseende samfinansiering och organisation/resurser.

• För att möjliggöra måluppfyllnad genomförs initialt en övning kring vilka 
typer av funktioner/initiativ som kan leda till uppfyllnad av de långsiktiga 
effektmålen, och därmed behöver kunna testas/verifieras i olika 
testbäddar.



Vilken typ av funktion kan behöva testas/verifieras?

Idéer kring ett eller flera av 

nedanstående områden:

• Teknik

• Standarder

• Upphandlingsformer

• Arbetssätt

• Affärsmodeller

• Processer

• …eller andra nya tillämpningar

För att uppnå de långsiktiga effektmålen:

• 40 % minskad miljöpåverkan i ett 
livscykelperspektiv för nybyggnad och 
renovering, avseende LCA 
(livscykelanalyser), CO2-avtryck och LCC 
(livscykelkostnader)

• 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.



Resultat avseende VAD som kan ta oss mot effektmålen
- endast en översikt som input till nästa diskussion

• Höja kvalité och likriktning av data/information
– Unik identifiering av respektive objekt

– Juridisk giltighet, ställa relevanta krav i upphandlingar, syftesanpassa information – se information/modell som en del av det som köps

– Koppla samman BIM-data för produktion med BIM-data för drift/underhåll

– Integrera koordinatsystem (BIM/GIS)

• Kartlägga och påverka flöden av tillgängliga data – för att hitta nya idéer som leder till att effektmålen nås
– Kartlägga idag tillgängliga informationsmängder?

– Hur motivera kostnader för informationsuppbyggnad (modellarbete) – var uppstår kostnad respektive vinst?

– Simulera processer för att optimera redan i teorin

– Ponera fler cirkulära processer snarare än linjära

– Identifiera när respektive part lämpligast bör involveras i byggprocessen

• Målgruppsanpassad teknik – informationsutveckling
– Utgå från människan i alla processer

• Mäta, Visualisera och Anpassa
– Bygga in (fler) sensorer i konstruktioner för att bättre styra installationer, tex pumpar, fläktar, belysning

– Mäta och visualisera nyttjandegrad av lokaler, ytor och andra faciliteter – optimera live och nästa projekt

– Mäta och visualisera nyttjandegrad av entreprenadmaskiner mm - optimera produktion

– Barometermätningar av upplevd kundnytta – live

– Testa användarnas förståelse av data/information, men också system – kunskapsuppbyggnad krävs

– Test av beteende, tex vad som drar uppmärksamheten till sig

– Beteendeförändring över tid – reser nya krav på system och lösningar – vilket tidsperspektiv?

• Livscykelperspektiv och spårbarhet
– Återanvändning av Produkter, hela byggnader och kanske processer 

– Information – hur åstadkomma  feedbacklooper?



Hur kan test/verifiering ske?
Observera kravet på repeterbarhet!

Av idéer kring ett eller flera av 

nedanstående områden:

• Teknik

• Standarder

• Upphandlingsformer

• Arbetssätt

• Affärsmodeller

• Processer

• …eller andra nya tillämpningar

Testbäddar i form av:

• Fysisk miljö

• Virtuell test- och demomiljö

• Specificerad arbetsmetodik

• Processbeskrivning

• Annat?

• Laboratoriekaraktär

• Konstruerad miljö

• Verklig miljö



Resultat avseende HUR nödvändiga funktioner/idéer kan 

testas/verifieras – alternativa testbäddar

• Fysiska miljöer
– Skalbarhet: En kommun, en stad, en stadsdel, ett projekt, ett delprojekt

– Portabilitet: Att flytta testbädden istället för tvärtom

– Organisationer: Styrgrupp, projektledningsgrupp, brukare, invånare – enstaka eller multipla

– Working labs: Studier av brukarbeteende i skarpa kontorsmiljöer, eller hem

• Virtuella miljöer
– Process-simulator: Att kunna jämföra alternativa utformningar av processer 

– Datorspel:
○ Kartläggnings av framtidsvisioner – arbete, fritid, samhälle: Skapa målbilder

○ Utvärdering beteendemönster

○ LCC-analyser – ökad kunskap och förståelse för långsiktighet

– Portaler som lotsar till rätt testbädd beroende på behov

– Simulera mänskligt beteende

• Arbetsmetodik & Processbeskrivning
– Hur välja rätt testbädd? Hur kombinera testbäddar för att testa multipla behov?

○ Samverkan med andra länder, tex inom EU – kartläggning av befintliga testbäddar

○ Hur sätta samman personer/grupp för test/utvärdering – hur tillse att även ”wild cards” tas med?

– Hur utvärdera informationsvärden – transaktionsekonomi: Utvärdering av alternativa affärsmodeller

– Hur utvärdera effektivitet i informationsflöden (jämföra alternativ)

– Hur skapa visioner och målbilder som driver på utvecklingen?
○ Hur få deltagare att se sitt bidrag och uppmuntra till kunskapsspridning

– Utveckla processtöd för inkrementell utveckling/utvärdering



Nästa steg

• Sammanställning och dokumentation/distribution

• Styrelsemöte 31 maj

– Presentation

– Diskussion och jämförelse med Öppen Utlysning

– Beslut om Inriktning

• Juni, augusti och början av september:

– Vidare konkretisering – resurser/insatser efterlyses – anmäl intresse till henrik@strability.se

– Tidplan, samarbetspartners mm

• Styrelsemöte 21 september

– Beslut om produktion av ett antal projektansökningar till Formas – förstudie eller realisering
○ Tidssatt aktivitetsplan

○ Finansieringsbeskrivning (Samfinansiering krävs)

○ Organisationsstruktur och bemanningsplan - inkl. projektledare som förväntas producera projektplan (med stöd/hjälp)

• Oktober

– Inskickande av projektansökningar till Formas

mailto:henrik@strability.se

