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Dagens program

13.00-13.15 Inledning Kajsa Byfors

13.15-14.00 Korta inspel

- BIM Mårten Lindström

- Status LCA och digitala modeller Martin Erlandsson

- Digital hantering – inspiration från Byggmaterialhandeln Christer Green, 

Robert af Wetterstedt

- Knäckfrågor Jeanette Sveder Lundin

14.00-15.00 Grupparbete 1: Knäckfrågor 

Reflektera över inspel, gruppdiskussioner, noteringar (idé/pm ), presentation och 
diskussion. 

15.00-16.00 Grupparbete 2: Piloter och kopplingar till andra projekt 
Utgår från knäckfrågor i grupparbete 1.
Gruppdiskussioner, noteringar (idéer/förslag till piloter), presentation och diskussion. 

Kaffe 15.00

16.00-16.30 Summering och avslutning

Reflektioner och fortsatt arbete 



En gemensam strategi för digitalisering för 

hållbart samhällsbyggande

• Ett 12-årigt strategiskt FoI-program

• 100 + 100 Mkr för en startperiod till och med 2018

Myndigheterna + aktörerna

• Kansli hos IQ Samhällsbyggnad 

• IQ Samhällsbyggnad, Sveriges Bygguniversitet, Lantmäteriet, BIM 

Alliance mfl har drivit projektet

• Bakom satsningen står nära 40 företag och organisationer i 

sektorn



Programmets mål – 2025 

• 40 % 
minskad miljöpåverkan 

i nybyggnad och renovering

• 33 %
minskad tid från planering till färdigt projekt

• 33 %
minskade byggkostnader

• Förnyad affärslogik
nya värdekedjor och affärsmodeller 

Sektorn:

• Årliga investeringar > 300 miljarder kr

• Över 500.000 anställda

• Över 20.000 företag, många SME, 290 kommuner

• Från tidig planprocess till färdigt projekt > 8 år

• Bostäder och service – 40 % av Sveriges totala 

energibehov



Innehållet i åtta aktiviteter 2015-2018

2015 2016 2017 2018

Livscykelmetoder & -aktioner

Kunskapslyft för digitala processer

Datatillgänglighet & 

-innovationer

Risker & 

affärsmodeller

Innovations lab - testbäddar för integrerade affärstillämpningar

Handlingsplan 

& mätmetoder
Forskningsplattform

BSAB 2.0

3D-geodata Data standardisering & modeller

Industriella 

processer

Juridiska- & 

aktörskonsekvenser

: 13,8 Mkr



LCA för 40% minskad miljöpåverkan – hur då?

Dokumentation

Egen förbättring 
av produkt

Egen förbättring 
av byggdel alt 
byggnadsverk  
(samma funktion 
och livslängd)

Jämförelser på 
byggnadsverk

(samma funktion 
och livslängd)

Sporadiskt & manuellt Regelbundet, standardiserat  & digitaliserat

+



Livscykelperspektiv i Smart Built

- Syfte och mål med strategiska projekt:   

Syfte: Digital hantering av LCA och LCC inarbetas i byggprocessen (bygg 
och infrastruktur) 

Mål 2018: Ta fram 10 digitala LCA resultat 

Mål 2021:  - Lägre CO2 och energianvändning
- LCA baserad deklarationer av

CO2 och energi

- Robusta, digitala miljö- och byggvaru-

deklarationer tillgängliga och använda

- Minskad resursförbrukning och spill

Mål 2025: 40% minskad miljöpåverkan



Initiering Strategiskt projektpaket 

Livscykelperspektiv 2016-2018

april maj juni juli aug sept okt nov dec

Underlag till 

Projektbeskrivning

Intervjuer

Workshop

Analys o remiss

Projektplan

Projektstart

Processgrupp (finansierad av Smart Built Environment):

Kajsa Byfors, Svensk Betong, kajsa.byfors@svenskbetong.se

Martin Erlandsson, IVL

Jeanette Sveder Lundin, Skanska

Styrelsen beslutar om 

projektplaner

Formas fattar slutligt beslut



Livscykelperspektiv i Smart Built

- Dagens workshop

Syfte: Gemensamt ta fram underlag till projekt med optimal effekt

Mål: - Förslag på idé/pm

- Hitta piloter

- Definiera kompetenser

- Samordning mellan projekt i programmet
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Gruppuppgift 1

Knäckfrågor och idé pm

Syfte: Definiera och beskriva knäckfrågor och angreppsätt 

underlag för projekten

Uppgift: Förslag till idé pm, vad/vem (kompetens)?

Inspel: - PP presentation knäckfrågor

- Andra knäckfrågor?



-

-

Gruppuppgift 1, grupp……. Knäckfrågor och idé pm



Gruppuppgift 2

Syfte: Lämpliga piloter och kopplingar till andra projekt

Uppgift: Förslag på piloter (byggnader och infrastruktur)

och lämpligt fokusområde 1-5: 

1. Fokus på format för källdata (övergår därefter i hantering av data över 

tiden, datakvalitet, resursregister, hantering av förvaltning, vidareutveckling)

2.Fokus på implementering (hela leverantörskedjan från digitala 

produktkataloger, informationsöverföring, CAD, osv.)

3. Koppling till byggsektorns digitalisering och andra sektorer, tex 

maskiner, GIS, kartor osv. 

4. Ingå i nav/plattform för utbyte mellan pågående projekt, externt och 

internt (inom programmet)

5. Annat fokus?



-

-

Gruppuppgift 2, grupp…….Piloter och andra projekt



Vad händer nu?

• Ta fram idé/pm, senast 30/6

• Analys ska leda till behov/inriktningar

• Skapa kopplingar till interna/externa 
projekt

• Förslag på strategiska projekt tas fram, 
öppen remiss, budget totalt 13,8 Mkr 
2016-2018

• Beslut okt /nov



www.smartbuilt.se


