
Projektpaket Innovationslabb

Testbäddar – vilken typ av funktioner skall testas/verifieras 

och hur kan det gå till?

Workshop 2016-05-19 i Stockholm 



Agenda

10.30 - 12.00: Digitalisering av samhällsbyggandet

• Välkomna (Elisabeth Martin / Rikard Espling)

• Pågående forskning kring BIM (Väino Tarandi)

• Om Smart Built Environment (Olle Samuelson)

12.00 – 13.00: Lunch på Syster och Bror

13.00 – 16:00: Workshop kring Testbäddar (Henrik Szentes)

• Välkomna
– Bakgrund

– Syfte & Mål

• Vilka typer av funktioner skall kunna testas/verifieras?
– Inspiration och några exempel

– Enskilt arbete  Grupparbete

– Sammanställning/Aggregering i plenum

• Fikapaus

• Kartläggning av idéer kring hur testning/verifiering skulle kunna ske
– Inspiration och något exempel

– Enskilt arbete  Brainstorming i grupp

– Sammanställning och diskussion i plenum

• Summering och kort om nästa steg



Agenda – workshop kl. 13.00 – 16.00

• Välkomna

– Bakgrund

– Syfte & Mål

• Vilka typer av funktioner skall kunna testas/verifieras?

– Inspiration och några exempel

– Enskilt arbete  Grupparbete

– Sammanställning/Aggregering i plenum

• Fikapaus

• Kartläggning av idéer kring hur testning/verifiering skulle kunna ske

– Inspiration och något exempel

– Enskilt arbete  Brainstorming i grupp

– Sammanställning och diskussion i plenum

• Summering och kort om nästa steg



En gemensam strategi för digitalisering för 

hållbart samhällsbyggande



Långsiktiga effektmål

• 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.



Utlysningar och strategiska projekt – 8 

fokusområden



Fokusområden
• 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



Innovationslabb:

Strategiskt projektpaket och öppen utlysning

• Öppen utlysning: Stängdes 11 Maj

• Strategiskt projektpaket: Det vi påbörjar idag!

Dessa båda aktiviteter skall komplettera varandra!



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.



Några principer för dagen…

• Öppen prestigelös kommunikation

• Olika referensramar ger olika tolkningar – fråga vid oklarhet

• Mänskligt beteende – måste alltid beaktas



Agenda

• Välkomna

– Bakgrund

– Syfte & Mål

• Vilka typer av funktioner skall kunna testas/verifieras?

– Inspiration och några exempel

– Enskilt arbete  Grupparbete

– Sammanställning i plenum

• Fikapaus

• Kartläggning av idéer kring hur testning/verifiering skulle kunna ske

– Inspiration och något exempel

– Enskilt arbete  Brainstorming i grupp

– Sammanställning och diskussion i plenum

• Summering och kort om nästa steg



Vilken typ av funktion/initiativ?

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.



Kreativ process – en flerstegsraket!

1. Enskilt arbete: Vad skulle man kunna göra?

– Alla idéer är goda idéer

2. Grupparbete, kring respektive bord: Vad skulle man kunna göra?

– Alla idéer är goda idéer

– Konsolidering och en första konkretisering

– Dokumentera på Blädderblock – kortfattat, men precist

3. Diskussion i Plenum (Hastigt – syftet är bara att få en överblick)

– Alla idéer är goda idéer

– Konsolidering och en andra konkretisering genom frågor/svar

– Kompletterande idéer och avknoppningar

4. Dokumentation och vidare arbete (kommer ej att göras idag)

– Prioritering

– Bedömning av realiserbarhet, budget och tidplan



Vilken typ av funktion/initiativ?

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.

5 min enskilt, sen valfri ansats runt respektive bord i 15 min

Försök definiera vilket/vilka områden som avses *



Sammanställning och Diskussion

• Resultat skall dokumenteras



Agenda

• Välkomna

– Bakgrund

– Syfte & Mål

• Vilka typer av funktioner skall kunna testas/verifieras?

– Inspiration och några exempel

– Enskilt arbete  Grupparbete

– Sammanställning/Aggregering i plenum

• Fikapaus

• Kartläggning av idéer kring hur testning/verifiering skulle kunna ske

– Inspiration och något exempel

– Enskilt arbete  Brainstorming i grupp

– Sammanställning och diskussion i plenum

• Summering och kort om nästa steg



Agenda

• Välkomna

– Bakgrund

– Syfte & Mål

• Vilka typer av funktioner skall kunna testas/verifieras?

– Inspiration och några exempel

– Enskilt arbete  Grupparbete

– Sammanställning/Aggregering i plenum

• Fikapaus

• Kartläggning av idéer kring hur testning/verifiering skulle kunna ske

– Inspiration och något exempel

– Enskilt arbete  Brainstorming i grupp

– Sammanställning och diskussion i plenum

• Summering och kort om nästa steg



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



Kreativ process – en flerstegsraket!

1. Enskilt arbete: Vad skulle man kunna göra?
– Alla idéer är goda idéer

2. Grupparbete, kring respektive bord: Vad skulle man kunna göra?
– Alla idéer är goda idéer

– Konsolidering och en första konkretisering

– Dokumentera på Blädderblock – kortfattat, men precist

3. Diskussion i Plenum 
– Alla idéer är goda idéer

– Konsolidering och en andra konkretisering genom frågor/svar

– Kompletterande idéer och avknoppningar

4. Dokumentation och vidare arbete (Efter workshopen, maj-september)
– Prioritering

– Bedömning av realiserbarhet, budget och tidplan



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 (Bord 1)

• Virtuell test- och demomiljö (Bord 2)

• Specificerad arbetsmetodik (Bord 3)

• Processbeskrivning (Bord 4)

• Annat?

• Laboratoriekaraktär

• Konstruerad miljö

• Verklig miljö

Börja med denna inriktning, ca 15 min – sen växla till valfri!
Ett blädderblocksblad per typ av testbädd – försöka koppla till VAD som skall 
testas/verifieras



Sammanställning och Diskussion

• Resultat skall dokumenteras och publiceras snarast



Agenda

• Välkomna

– Bakgrund

– Syfte & Mål

• Vilka typer av funktioner skall kunna testas/verifieras?

– Inspiration och några exempel

– Enskilt arbete  Grupparbete

– Sammanställning/Aggregering i plenum

• Fikapaus

• Kartläggning av idéer kring hur testning/verifiering skulle kunna ske

– Inspiration och något exempel

– Enskilt arbete  Brainstorming i grupp

– Sammanställning och diskussion i plenum

• Summering och kort om nästa steg



Summering och 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

