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Långsiktiga mål 2030

A
40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och renovering, avseende LCA, 

CO2-avtryck och LCC

B 33 % minskning av total tid från planering till färdigställande för nybyggnad och renovering

C 33 % minskning av de totala byggkostnaderna

D
Flera nya värdekedjor och affärsmodeller baserade på livscykelperspektiv, plattformar samt nya

konstellationer av aktörer

Kortsiktiga effekter 2021

1 Ökad integration av BIM-GIS använd i programvara

2 Förbättrat obrutet informationsflöde

3 Integrering av digitalisering och industrialisering testas av näringsliv och myndigheter i byggprojekt

4 Öppen data tillgänglig för byggande, brukande och underhåll

5 5 innovationer baserade på öppen data

6 Ökad produktivitet i sektorn

7 Forskningsresultat används för validering och riskbedömningar

8 Forskningsbaserad kunskap inom programmets område

9 Affärsmodeller baserade på digitalisering & industrialisering i ett livscykelperspektiv

10 Flera FUI miljöer etablerade med ökad integration samhälle-akademi

11 Förändrade arbetssätt, processer & organisation

12 Lärande organisationer

13 5 nya tjänster/produkter

14
Digital data, analys och optimering samt industrialisering ger mindre utsläpp av växthusgaser och lägre 

energianvändning

15 CO2 och energi deklareras i EPDs

16 Robusta miljö- & byggvarudeklarationer tillgängliga & använda i digitalt format

17 Minskad resursförbrukning och spill i processer

18 Nya aktörer inom akademi & näringsliv

19 Nya organisatoriska former för byggprojekt, aktörer och roller

20 Effektivare myndighetsprocesser

21 Objektsbaserad information har avtalsmässig status

22 Ny branschpraxis och lagstiftning som stödjer delning av digital data

23 Lösningar för ansvar, ägande- & nyttjanderätt av digital information

24 Ökad innovationskraft hos sektorns aktörer

25 Kända ekonomiska-, tekniska- och kompetens- risker för förändrade strukturer

26 Metoder för att bedöma risker

Mätning inom åtta områden

1. Digitalisering/industrialisering 

2. Utvecklings- och förändringsarbete

3. Informationsflödet - på väg mot ett mer obrutet informationsflöde?
4. BIM och GIS 

5. Öppna data 

6. Objektsbaserad information

7. Digitalisering och delning av data

8. Miljödeklarationer



På väg mot ett mer obrutet informationsflöde? 
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På väg mot ett mer obrutet informationsflöde? 



Operationella definitioner

Digitalisering

– Informationsmodellering och -hantering, med stöd av 

databaser, webb, appar

– Typsvar: (uppbyggnad av) digitala data, informationsmodeller och 

objektsbaserad information - framför allt 3D-objekt/BIM

Industrialisering

– Standardiseringstänkandet en förutsättning för 

”digitaliseringen” (för att dra nytta av/komma vidare med) 



STRÄCKER SIG FRÅN:

• pappersdokument till digitala dokument

• digitala dokument till digitala data

VIDARE MOT:

• analys av digitala data i flera system

• digital (automatiserad) informations-

inhämtning

HAR FRÄMST BERÖRT:

Flöden

• inom affärs-, ärendehanterings- och

projektledningsprocesser

• från projektering till byggproduktion

Gränssnitt

• mellan teknikområden

• mellan beställare och utförare (primärt under 

projektering och byggproduktion)

DEN DIGITALA TRANSFORMATIONEN
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På vägen mot ett mer obrutet informationsflöde… 

Några utmaningar

• Förändring av rutiner, metoder, strukturer, …, förhållningssätt och perspektiv för 

att realisera effekter 

• Aktörer i samhällsbyggnadsprocessen 

– befinner sig på olika nivåer vad gäller digitalisering

– förstår ”vägen framåt” på olika sätt

– använder samma ord, men lägger in olika betydelser i dem


