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TESTBÄDDSPORTALEN 

Förord 

Smart Built Environment är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått stöd 
inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan 
Vinnova, Energimyndigheten och Formas.  

Samhällsbyggnadssektorn är Sveriges enskilt största sektor som påverkar hela vår be-
byggda miljö, men den är fragmenterad med många aktörer och processer. Att 
förändra samhällsbyggandet med digitaliseringen som drivkraft kräver därför 
samverkan mellan många olika aktörer. Smart Built Environment tar ett samlat grepp 
över de möjligheter som digitaliseringen innebär och blir en katalysator för 
spridningen av nya möjligheter och affärsmodeller. 

Programmets mål är att till 2030 uppnå: 
• 40 % minskad miljöpåverkan i ett livscykelperspektiv för nybyggnad och 

renovering 
• 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 
 
I programmet samverkar programparter från näringsliv, kommuner, myndigheter, 
bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi. Tillsammans nyttiggör vi 
den kunskap som tas fram i programmet.  

Testbäddsportalen för ett digitaliserat samhällsbyggande fas 2 är ett av projekten som 
har genomförts i programmet. Projektet startades i juni 2017 och avslutades i mars 
2020. Det har letts av Sustianable Innovation och har genomförts i samverkan med IVL, 
Byggherrarna, WSP, Chalmers, Swerea, Johannebergs Science Park, Business Region 
Göteborg, Smart Housing Småland, Lindholmen Science Park, White arkitekter, 
Lantmäteriet, ÅF, Riksbyggen, Skanska, RISE, Akademiska hus, Anthesis, 
Teknikföretagen, Electricity, Elbil 2020, Smartare Elektroniksystem, HSB, IoT Sverige, 
HBV. 

Testbäddsportalen var ett projekt inom ramen för Smart Built Environments 
fokusområde innovationslabb. Syftet med Testbäddsportalen var att stimulera dialog 
mellan de som har idéer (behovsägare) eller driver projekt inom det digitaliserade 
samhällsbyggnadsområdet, och de som har resurser (testbäddsägare) eller koncept för 
att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna. Målsättningen med Testbäddsportalen 
var att skapa överblick, dialog och samordning i syfte att förenkla vägen till test och 
verifiering, sporra till att nya idéer utvecklas till färdiga koncept, korsbefrukta och 
förädla idéerna och säkerställa att rätt testbädd används fullt ut. Allt för att snabba upp 
kommersialiseringen av svenska innovationer. 
 

Stockholm, 2020-06-30 
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Sammanfattning 

Målsättningen med Testbäddsportalen www.swedishtestbeds.se  var att skapa 
överblick, dialog och samordning i syfte att förenkla vägen till test och verifiering, 
sporra till att nya idéer utvecklas till färdiga koncept, korsbefrukta och förädla idéerna 
och säkerställa att rätt testbädd används fullt ut. Allt för att snabba upp 
kommersialiseringen av svenska innovationer. 

Målsättningen med fas 1 var att ta fram ett upphandlingsunderlag, en kompletterande 
ansökan om medel för upphandling, inklusive juridiska avtalsaspekter, och tekniskt 
beställarsstöd-, test- och drifttagningsstöd. Fas 1 av projektet pågick december 2016 
tom mars 2020. Under denna period genomfördes utredning, prioritering och 
kostnadsbedömning av olika funktioner och metoder för hur denna matchning och 
dialog mellan behovsägare och testbäddsägare, skulle uppnås. Utredningen gick i linje 
med tidigare ansats och visade att en webbportal kunde fungera som lämpligt verktyg 
för detta.  Inför Fas 2 av projektet som påbörjades i slutet av juni 2017  äskades medel 
för att inhandla plattformen . Fas 2 av projektet löpte juni 2017 - mars 2020 och 
innefattade att detaljera, upphandla, bygga upp och testa samt justera funktionaliteten 
av testbäddsportalen. Vidare innefattade Fas 2 ett beställarstöd i form av drift, 
uppföljning och utvärdering, justeringar samt marknadsföring och kommunikation i 
lanseringen av testbäddsportalen www.swedishtestbeds.com samt driften och 
uppbyggnaden tom projektavslut i mars 2020. Samt att slutligen finna en långsiktigt 
hållbar finansiering och drift framåt efter projektavslut. 

Testbäddsportalen www.swedishtestbeds.com samlade under sin uppbyggnadsfas 79 
av Sveriges 84 aktiva testbäddar med fokus på området digitaliserat samhällsbyggande 
och rönte även intresse från Regeringsinitiativet Testbädd Sverige som ligger hos 
Vinnova.  

I arbetet med testbäddsportalen framkom det med tydlighet att en enskild 
organisation, oavsett storlek, inte ensam kan klara ut de utmaningar som finns för att 
snabba upp kommersialiseringen av hållbara innovationer. Den nationella och 
internationella marknadens vertikala och proprietära strukturer måste helt enkelt 
kompletteras med horisontella, gemensamt ägda samverkanstrukturer där 
testbäddsägare och behovsägare kan mötas för att skapa överblick, dialog och 
samordning i syfte att förenkla vägen till test och verifiering, sporra till att nya idéer 
utvecklas till färdiga koncept, korsbefrukta och förädla idéerna och säkerställa att rätt 
testbädd används fullt ut. Allt för att snabba upp kommersialiseringen av svenska 
innovationer. För att göra klara detta krävs en samverkansplattform gemensamt ägd i 
bred konstellation av offentliga och privata aktörer med målsättningen att öka 
konkurrenskraft och export för svenska innovationsbolag och attraktiviteten hos 
svenska testbäddar. Vår förhoppning är att Testbäddsportalen genom Smart City 
Sweden hamnar i just denna kontext och att samverkansparterna, de strategiska 
innovationsprogrammen, akademier, institut och näringsliv i detta ser en möjlighet att 
gemensamt fortsätta expansionen av dessa båda samverkandet strukturer. 
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Summery 

The goal of the Testbed Portal was to create overview, dialogue and coordination. This, 
in order to shorten the distance to test and verification, to encourage new ideas to 
develop into finished concepts, to cross-fertilize and refine the ideas and to ensure that 
the correct testbed is fully used. All to speed up the commercialization of Swedish 
innovations. 

The aim of Phase 1 was to develop a procurement document, a supplementary 
application for funding for procurement, including legal contract aspects, and technical 
customer support, test and commissioning support. Phase 1 of the project ran from 
December 2016 through March 2020. During this period, a study, prioritization and 
cost assessment of various functions and methods for how this matching and dialogue 
between presumptive customers of test services and the owners of the test beds were 
conducted. The investigation was in line with the previous approach and showed that a 
web portal could serve as a suitable tool for this. Prior to Phase 2 of the project, which 
began at the end of June 2017, funds were requested to purchase the plattform. Phase 
2 of the project ran June 2017 - March 2020 and included specification, purchasing, 
building, testing and adjusting the functionality of the Testbed Portal 
www.swedishtestbeds.com. In addition, Phase 2 included support in the form of 
operation, follow-up and evaluation, adjustments as well as marketing and 
communication during the launch of the Testbed Portal. The phase also included 
operation and maintenance until the end of the project in March 2020. And finally to 
find a long term sustainable operations and funding after the project. 

During its build-up phase, the Testbed Portal gathered 79 of Sweden's 84 active 
testbeds focusing on the field of digitized community building at 
www.swedishtestbeds.com. It also attracted some interest from the Government 
initiative Testbädd Sverige, which is located at Vinnova. 

During work on the Testbed Portal, it has been made clear that an individual 
organization, regardless of size, cannot alone cope with the challenges that exist to 
speed up the commercialization of sustainable innovations. The vertical and 
proprietary structures of the national and international market simply need to be 
complemented by horizontal, jointly owned collaborative structures where testbed 
owners and clients can meet to create overview, dialogue and coordination in order to 
shorten the time to testing and verification, encourage new ideas to develop into 
finished concepts, cross-fertilize and refine the ideas and ensure that the most 
appropriate testbed is used. To accomplish this, there is a need for a collaboration 
platform jointly owned by a broad constellation of public and private players with the 
common goal of increasing both competitiveness and exports for Swedish innovative 
companies as well as the attractiveness of Swedish testbeds. Our hope is that the 
Testbeds portal through Smart City Sweden falls into this particular context and that 
the collaboration partners, the strategic innovation programs, academies, institutes 
and business see this as an opportunity to jointly continue the expansion of these two 
collaboration structures. 
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1 Bakgrund 
De senaste åren har användningen av begreppet Testbädd ökat i Sverige, och flera 
satsningar med fokus på att öka förekomsten och kvalitén i olika testbäddar har 
initierats, till exempel ”Testbäddar för miljöteknik” (Vinnova), ”Testbäddar inom 
hälso-/sjukvård och äldreomsorg” (Vinnova), Test Site Sweden (Lindholmen Science 
Park), och nyligen lanserade regeringen satsningen ”Testbädd Sverige” - en 
kraftsamling för innovation, för att uppmuntra till att nya idéer och lösningar testas i 
Sverige - med målsättningen att göra det mer attraktivt att investera i svenska 
forsknings- och innovationsmiljöer. Definitionen av testbädd är snarlik i de ovan 
nämnde satsningarna, och projektet valde att följa definitionen i enlighet med Vinnova: 
 
”Fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska kunna 
samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller 
organisatoriska lösningar.” 
 
Syftet med testbäddar inom Smart Built Environment är att skapa och erbjuda miljöer 
för de tester och verifieringar som genereras inom programmet för att uppnå 
programmets långsiktiga effektmål. I tillägg till detta ska testbäddarna även vara 
öppna för alla som har idéer som är relevanta för dessa mål. 
 
Många av programmets olika fokusområden (på bilden nedan) fokuserar på att 
generera idéer kring vad som kan göras för att uppnå programmets långsiktiga 
effektmål. Forskningsplattformen fokuserar på hur uppfyllandet av effektmålen kan 
bedömas initialt och därefter mätas. Fokusområde Innovationslabb handlar om att 
utreda hur test och verifiering av avsedda funktioner kan ske, samt hur fler idéer kan 
stimuleras och utvecklas. Gränsdragningen mellan vad och hur är dock inte så 
stringent, och bör ej heller vara det för att undvika att idéer överges för tidigt. Istället 
behövs en öppen och stimulerande dialog mellan samhällsbyggnadssektorns olika 
aktörer, inom såväl näringsliv som akademi. Fokusområde Innovationslabb har som 
uppgift att identifiera miljöer för test och verifiering, men också miljöer som 
stimulerar denna så viktiga dialog mellan aktörerna. 
 
Under initieringsfasen av det strategiska fokusområdet Innovationslabb konstaterades 
att det finns ett antal miljöer och initiativ som helt eller delvis uppfyller kriterierna för 
att kallas testbädd kring digitalisering av samhällsbyggnadssektorn, dock med 
varierande grad av fokus på test/verifiering respektive utveckling/införande. Även om 
några existerande initiativ och testbäddar erbjöd lokala miljöer för dialog med och 
mellan behovsägare samt utveckling och testning, så identifierade initieringsfasen av 
det strategiska fokusområdet Innovationslabb ett behov av ökad och effektiv dialog 
mellan behovsägare och de organisationer som erbjuder testbäddar. Det var vid denna 
tid svårt att få en överblick över de olika testbäddar som förekom, och på samma sätt 
svårt att få en överblick kring vilka aktuella samt framtida behov av testning, 
verifiering och vidareutveckling det fanns. Det ansågs därför nödvändigt och viktigt att 
underlätta en effektiv matchning mellan behovsägare och testbäddsägare för att 
stimulera nya idéer till att utvecklas till färdiga koncept, för att säkerställa att rätt 
testbädd användes i varje situation, samt att befintliga testbäddar utnyttjades fullt ut. 
Ytterligare en aspekt var att avsaknad av överblick innebar en risk för att medel för 
forskning och utveckling inte användes optimalt. Detta genom att dubbelarbete skedde 
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eller för att behovsanalyser saknades, både vad gäller skapandet av idéer kring de 
långsiktiga effektmålen samt skapandet av testbäddar. 
 
Dessa behov ledde till att Smart Built Environment initierade projektet 
Testbäddsportal för digitaliserad samhällsbyggande. Fas 1 av projektet pågick 
december 2016 - mars 2020. Under denna period genomfördes utredning, prioritering 
och kostnadsbedömning av olika funktioner och metoder för hur denna matchning och 
dialog mellan behovsägare och testbäddsägare, skulle uppnås. Utredningen gick i linje 
med tidigare ansats och visade att en webbportal kunde fungera som lämpligt verktyg 
för detta.  Inför Fas 2 av projektet som påbörjades i slutet av juni 2017 äskades medel 
för att inhandla denna Tesbäddsportal. Fas 2 av projektet löpte juni 2017 - mars 2020 
och innefattade att detaljera, inhandla, bygga upp och testa samt justera 
funktionaliteten av Testbäddsportalen. Vidare innefattade Fas 2 ett beställarstöd i 
form av drift, uppföljning och utvärdering, justeringar samt marknadsföring och 
kommunikation för lanseringen av testbäddsportalen, driften och uppbyggnaden till 
projektavslut i mars 2020 samt att hitta Testbäddsportalens långsiktigt hållbara 
finansiering och drift. 

 

2 Nätverk, samverkan och 
spridning 

Testbäddsportalen www.swedishtestbeds.com var ett samarbete mellan IVL, 
Byggherrarna, ICT Urban Arena, WSP och Sustainable Innovation med stöd från 
Formas som riktade sig till testbäddar och behovsägare inom området digitaliserat 
samhällsbyggande. Portalen samlade under sin uppbyggnadsfas 79 av Sveriges 84 
aktiva testbäddar med fokus på området digitaliserat samhällsbyggande och rönte 
även intresse från Regeringsinitiativet Testbädd Sverige som ligger hos Vinnova.  

För att kvalitetssäkra utvecklingen, funktionen och innehållet i Testbäddsportalen 
engagerades en referensgrupp bestående av Chalmers, Swerea, Johannebergs Science 
Park, Business Region Göteborg, Smart Housing Småland, Lindholmen Science Park, 
White arkitekter, Lantmäteriet, ÅF, Riksbyggen, Skanska, RISE, Akademiska hus, 
Anthesis, Teknikföretagen, Electricity, Elbil 2020, Smartare Elektroniksystem, HSB, IoT 
Sverige, HBV. 

Testbäddsportalen skapade slutligen samverkan med Smart City Sweden som är 
upphandlad av Energimyndigheten, Vinnova, Business Sweden, tillväxtverket, 
Naturvårdsverket, Lantmäteriet, Boverket och Trafikverket och drivs av IVL. 

I syfte att sprida Testbäddsportalen medverkade projektgruppen vid flertalet publika 
event såsom Samhällsbyggnadsdagarna och Smarta Städer där man höll publika 
presentationer. I egen regi på IVL och Sustainable Innovation annordnades frukost, 
hackatons och workshops. Mer om detta under avsnittet kommunikation. 
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3 Syfte & Mål 
En nationell testbäddsportal ansågs ha potential att skapa samordning mellan landets 
testbäddar och behovsägare samt förenkla vägen till test och verifiering av dessa idéer 
– vilket snabbar upp kommersialiseringen av svenska innovationer. 
 
Syftet var att stimulera dialog mellan de som har idéer kring hur Smart Builts 
Environments långsiktiga effektmål kunde uppnås, det vill säga de som drev olika 
typer av projekt inom Smart Built Environment, och de som har resurser/koncept för 
att testa, verifiera och vidareutveckla idéerna. Dialogen kan handla om alla typer av 
uppslag, men extra fokus skulle läggas på skapandet av nya affärsmodeller, nya 
arbetssätt och nya former av kommunikation mellan sektorns aktörer. Grundkonceptet 
i testbäddsplattformen var att stimulera initiativ inom ramarna för Smart Built 
Environment samt mellan andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn (som antingen har 
behov av att testa idéer eller är aktörer som har kunskap och kapacitet att testa idéer 
och koncept). Det är centralt med öppenhet och projektet ville ta en bred ansats inom 
samhällsbyggandet, både för att öka utvecklingen för smarta städer och för att öka 
möjligheten att bo och verka på landsbygden.  
 
Portalen skulle sammanställa och visa information om befintliga testbäddar inom 
samhällsbyggnadssektorn. Exempel på testbäddsägare, det vill säga de som har någon 
form av testbädd (eller har planer på att starta en) är; laboratorier, forskare inom 
samhällsbyggnad och IT, högskolor och universitet, fastighetsägare, företag mm. 
Exempel på övriga intressenter såsom användare och behovsägare inkluderade; 
näringslivet, SMF samt storföretag inom olika sektorer, forskare inom 
samhällsbyggnad och IT, forskningsprojekt inom IQ Samhällsbyggnad, blivande eller 
befintliga projektägare och partners i SIP:ar/testbäddar, offentliga myndigheter och 
förvaltningar.  
 
Tanken var att skapa en ökad samordning mellan näringsliv, universitet, högskola, 
institut och övriga delar av samhället. Portalen skulle därmed förenkla processen att 
omsätta forskning och innovation i praktisk tillämpning. Hypotesen var slutligen att 
det under testning och möten uppstod nya lösningar, vilket avspeglades positivt både 
på enskilda aktörer, men även på Sverige som innovativ ledare. 
 
Målsättningarna för denna fas var att upphandla en testbäddsportal som kunde: 
- skapa överblick av befintliga testbäddar 
- skapa dialog och samordning mellan behovsägare och testbäddsägare 
- förenkla vägen till test och verifiering  
- sporra nya idéer att utvecklas till färdiga koncept 
- korsbefrukta och förädla idéerna 
- säkerställa att rätt testbädd används 
- underlätta att testbäddarna används fullt ut 
- snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer 

 
Projektets fas 2 innefattade därmed leverans av testbäddsportalen 

1. Implementering  
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– Detaljerande, inhandling och uppbyggnad, test samt justering av 
funktionerna 

– Inkluderade även det beställarstöd som ansågs krävas för utvärdering 
av anbud 

2. Initial drift och fortsatt utveckling 

– Beställarstöd i form av drift, uppföljning och utvärdering, justeringar 
samt marknadsföring och kommunikation 
 

Med utgångspunkt i ovanstående skulle projektet i tur ordning leverera: 

1. Ett upphandlingsunderlag och en upphandling för att bygga upp och 
implementera en testbäddsportal. Projektgruppen formade, tillsammans 
med representanter från referensgruppen, detaljkraven och genomförde 
även acceptanstesterna kring leveranserna innan lansering.  

2. En testbäddsportal med Testbäddar inom digitaliserat 
samhällsbyggande. Portalen byggdes upp med bastestbäddar inom 
samhällsbyggnadssektorn, inklusive testbäddar från: RISE, Bio 
Innovationen, RE:Source, Drive Sweden, IoT samt InfraSweden.  

3. En kommunikationsinsats för att lansera och bygga 
testbäddsportalens plats. Arbetet med portalens kommunikation och 
marknadsföring löpte parallellt med portalens uppbyggnad för att skapa en 
kännedom och en ökad efterfrågan innan lansering såväl som efter 
lansering fram till projektavslut. Denna kommunikationsresurs 
tillhandahölls genom samfinansiering av IVL.  

4. En långsiktig lösning kring ägande och förvaltning. Portalen skulle ägas 
av Smart Built Environment och förvaltas av IVL under projektets löptid. 
Projektet skulle aktivt och kontinuerligt söka efter fler 
samfinansiärer. Vidare var det centralt att säkerställa portalens fortsatta 
levnad efter projekttidens slut. 

Projektgruppen anser sig ha uppnått samtliga projektets målsättningar. Detaljerad 
beskrivning av måluppfyllnad ges under punkten Genomförande & Måluppfyllnad. 

 

4 Genomförande & 
Måluppfyllnad 

Projektet har genomförts från december 2016 till mars 2020. Projektet är direkt 
sammanlänkat med fas 1 av projektet som innefattar Utredning, prioritering, 
kostnadsbedömning, Upphandlingsunderlag, lansering och initial drift av Projektet 
hade ursprungligen en tidplan till december 2019 men förlängdes för att fullständigt 
implementera förvaltningen i den långsiktigt föreslagna förvaltningsplattformen Smart 
City Sweden. 
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Projektgruppen anser att projektet nått måluppfyllnad på samtliga punkter med 
nednastående enligt beslut:  

Faser beskrivning enligt beslut Beskrivning av genomförandet &  
måluppfyllnad 

Ett upphandlingsunderlag och en 
upphandling 

Det upphandlingsunderlag som tagits 
fram inom projektets fas 1 togs vidare till 
upphandling. Upphandlingen lades ut 
under september 2018 och i slutet på 
oktober hade 3 offerter inkommit till 
utvärdering. Projektgruppen nyttjade då 
referensgruppen för att utvärdera 
inkomna anbud utifrån Pris, Kompetens, 
Leverans och Referenser. Detta 
resulterade i att 2 offerter 
detaljgranskades och efter utvärdering 
valdes Edenvik som leverantör till 
Frontend samt IVL/ Envirobase som 
leverantör till Backend/ databas. 
Tillsammans med dessa båda 
systemleverantörer lades sedan en plan 
för uppbyggnad och implementering. 

En testbäddsportal med Testbäddar 
inom digitaliserat 
samhällsbyggande 

Under inledningen av 2018 förhandlades 
ett avtal fram med Edenvik (frontend) och 
IVL (backend) kring uppbyggnad av 
Testbäddsportalen. Avtalet signerades i 
mitten av februari och fram till lansering 
31 maj arbetade Edenvik, IVL och 
projektgrupppen parallellt med 
uppbyggnad av portalen samt att fylla den 
med innehåll. Den tidigare genomförda 
utredningen kring potentiella testbäddar 
inom samhällsbyggnadsområdet låg till 
grund till en kraftsamlig som resulterade i 
att Testbäddsportalen vid invigningen 
innehöll grundläggande information kring 
65 testbäddar. 

En kommunikationsinsats för att 
lansera och bygga 
Testbäddsportalens plats 

Projektets kommunikationsplan startade i 
rekryteringsevent för att intressera 
testbäddsägare till deltagande, bland 
annat genom en större frukost hos 
Sustainable Innovation med drygt 30 
deltagare. En större 
kommunikationsinsats genomfördes 
tillsammans med Webinarier och 
Hackaton som sammantaget samlade ett 
40-tal intressenter för att till lanseringen 
få in samtliga 79 prioriterade 
testbäddsägare i portalen. Lanseringen 
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skedde i ICT Urban Arenas regi med 
ceremoniell bandklippning av Bostads- 
och digitaliseringsminister Peter Eriksson 
inför 60 deltagare. Efter invigningen 
fokuserades kommunikationen kring att 
få upp intresset och nyttjandet bland 
befintliga testbäddar, attrahera nya 
testbäddar och attrahera behovsägare. 
Under perioden fram till projektavslut 
genomfördes en rad 
kommunikationsevent med deltagande 
och presentationer på konferensen 
Smarta Städer, Teaterskeppet i 
Almedalen, Smart Built Environments 
projektledardag och årsmöte, 
Samhällsbyggnadsdagarna. 
Informationsevent och hackaton till 
testbäddsägare (befintliga och nya) i 
Stockholm, Göteborg, Malmö samt via 
portalen, nyhetsbrev och sociala media. 

En långsiktig lösning kring ägande 
och förvaltning 

Testbäddsportalen lanserades lyckosamt 
strax innan Vinnova fick 
regeringsuppdraget att forma Tesbädd 
Sverige. Vinnova deltog redan från start i 
projektets referensgrupp men när 
Testbädd Sverige lanserades togs även 
kontakter med Vinnova i dessa frågor. Allt 
för att reda ut hur Testbäddsportalen på 
bästa sätt skulle förhålla sig till 
omvärlden för att skapa mesta nytta för 
offentliga medel och etablera en så bred 
samverkan som möjligt för att mota det 
traditionella stuprörstänket. 
Ett omfattande arbete lades ned på att 
tillsammans med Vinnova och RISE 
utveckla en långsiktigt hållbar strategi för 
att skapa en gemensam öppen lösning för 
samtliga testbäddar inom 
samhällsbyggnadsområdet. Initialt var 
dessa diskussioner fruktsamma men 
tyvärr valde RISE att efter lanseringen av 
Testbäddsportalen lämna denna 
samverkan och starta en egen 
testbäddsportal för de testbäddar som 
RISE driftar. 
Med positivt gensvar från flertalet SIP:ar 
breddades portalens inriktning till att 
innefatta flera av de strategiska 
innovationsprogrammens testbäddar. 
Testbäddsportalens databaslösning 

sip:ar
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Envirobase erbjöd även möjligheter att 
samverka med andra portaler såsom 
Swedish Cleantech och när IVL även lyfte 
in Envirobase i Smart City Sweden fick 
projektet ytterligare incitament till 
samverkan med de 8 deltagande 
myndigheterna och deras respektive 
strategiska innovationsprogram.  
Den slutliga lösningen för 
Testbäddsportalen innebär att 
informationen både kunde 
tillgängliggöras via den plattform som 
finansierats av Smart Built Environment 
och samtidigt via Smart City Sweden. 
Detta gav dels fördelen av samverkan 
med en större besöksplattform kring 
innovationsbolag inom 
samhällsbyggnadssektorn, en öppning 
mot internationella aktörer samt bättre 
förutsättningar till långsiktig fortlevnad 
och utveckling.  

 

4.1 Ingående parter 
Projektet har drivits av Sustianable Innovation i samarbete med IVL Svenska 
miljöinsitutet, Byggherrarna, ICT Urban Arena och WSP. 

Sustainable Innovation 

Sustainable Innovation driver utvecklingsprojekt för ett energi- och resurseffektivt 
samhälle. Fokus är marknadsnära och innovativa lösningar inom mobilitet, bebyggelse 
och energisystem. Sustainable Innovation drivs av att praktiskt utveckla, demonstrera 
och sprida hållbara lösningar i näringslivet och samhället. Sustainable Innovation ägs 
av Föreningen för Energieffektivisering (Effekt). Effekt är en ideell förening vars 
ändamål är att äga aktier i Sustainable Innovation samt främja verksamheten. 

IVL Svenska Miljöinstitutet 

IVL Svenska Miljöinstitutet grundades 1966 av staten och näringslivet gemensamt med 
syfte att bedriva forskning kring industrins luft- och vattenvårdsfrågor. I dag är IVL ett 
miljöinstitut som fokuserar på långt mycket mer än så. Gemensamt för alla IVLs 
uppdrag är ett samspel mellan såväl ekologiska som ekonomiska och sociala 
perspektiv.  

Byggherrarna 

Föreningen Byggherrarna ägs av sina medlemmar. Föreningens medlemmar ingår i 
samhällsbyggnadssektorn och representerar långsiktiga fastighetsägare eller 
förvaltare som utvecklar, planerar och genomför bygg- eller anläggningsprojekt för 
egen drift och förvaltning. Föreningen bildades 1964 i syfte att samla byggherrar och 
tillvarata deras intressen i samhällsbyggandet och för att möjliggöra erfarenhetsutbyte 



 
 

14 
 
 

TESTBÄDDSPORTALEN 

byggherrar emellan. Föreningen har genom åren bland annat belyst byggherrens roll 
som viktig, medveten aktör i samhällsbyggandet och som förändringsagent för 
samhällsbyggnadssektorn. 

Urban ICT Arena 

Urban ICT Arena är en samskapande arena i Kista Science City, en av världens ledande 
IKT-kluster. Urban ICT Arena tror på samarbete som är avgörande för att uppfylla 
målen i Agenda 2030. Urban ICT Arena tillhandahåller verktyg för IKT-företag och den 
offentliga sektorn för att övervinna morgondagens utmaningar - idag. 

WSP 

WSP är ett konsultbolag inom samhällsbyggarsektorn med fokus på teknik och analys. 
Bolaget är globalt med 49 500 medarbetare, på kontor i 40 länder. I Sverige är WSP 
4 300 medarbetare på ett 40-tal kontor runt om i Sverige. WSP delar värderingar och 
varumärke med sina kollegor i världen och strävar efter att bli ledande inom 
samhällsbyggarsektorn genom att ta vårt ansvar i multidisciplinära projekt och 
generalkonsultuppdrag. WSP präglas av innovativt tänkande och samarbete över både 
teknikområdesgränser och landsgränser. Med expertis i alla världsdelar kan de alltid 
erbjuda sina kunder den senaste kunskapen och många lärorika referensprojekt.  

 

4.2 Ansvarsfördelning och styrning 
Projektorganisationen bestod av en arbetsgrupp som genomförde det operativa 
arbetet, ledd av en projektledare med projektstöd, båda från Sustainable Innovation. 
Projektledaren rapporterade till programledningen för Smart Built Environment.  

Insatserna i arbetsgruppen bekostades av programmedel medan insatser i 
referensgrupp eller som bollplank i workshops eller liknande tillgodoräknades som 
samfinansiering i form av ”In-Kind”.  

Projektet genomfördes enligt Sustainable Innovation väl beprövade modell för 
projektstyrning vilket avser att minska projektriskerna. Projektledaren hade det 
övergripande operativa ansvaret och rapporterade till Smart Built Environments 
programledning.   

Till sin hjälp hade arbetsgruppen en bred referensgrupp med representanter från olika 
aktörer inom samhällsbyggnadssektorn. Referensgruppen bjöds under projektets gång 
in till workshops, möten gällande utmaningar, funktions- och kravspecifikation i syfte 
att löpande kvalitetssäkra Testbäddsportalens utformning och upphandling.  

Smart Built Environments programledning 

Ansvar: 

 Säkerställa att projektets resultat ligger i linje med givna riktlinjer. 
 Säkerställa projektresultatet genom att tillföra de resurser som krävs för att få 

fram resultatet. 
 

Befogenheter: 
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 Godkänna och ändra projektplan inklusive budget. 
 Besluta om förtida nedläggning av projektet. 
 Avsluta projektet. 

 

Projektledaren  
 
Ansvar: 

 Genomföra projektet inom ramarna angivna i projektplan. 
 Skapa rutiner för Projektets genomförande. 
 Producera, leverera och överlämna rätt resultat. 
 Säkerställa att överenskomna metoder och hjälpmedel används. 
 Planera, leda, följa upp, sammanställa och styra projektarbetet. 
 Utveckla, förvalta och hushålla med resurserna. 
 Upprätta och underhålla projekt- och resultatbibliotek. 
 Rapportera och informera om projektläget. 
 Rapportera områdets resursanvändning (tidskrivning m m) enligt fastställda 

rutiner. 
 

Befogenheter: 

 Förslå innehåll och omfattning för beslut av Smart Built Environment. 
 Styra tilldelade resurser enligt riktlinjer i projektplanen. 
 Föreslå ändringar i projektets huvudorganisation. 
 Avvisa inleveranser som avviker från överenskommet innehåll. 
 Genomföra eventuella omförhandlingar angående projektet. 

 
Arbetsgrupp 
Arbetsgruppens möten sammanvävdes mellan fas 1 & 2 i projektet och sammataget 
samladesarbetsgruppen till 21 möten under projektet.  

Arbetsgruppen bestod av: 

Sustainable Innovation, Thomas Sundén 
(PL) 

Sustainable Innovation, Yasmina Ganse 

IVL Svenska Miljöinstitutet, Johan 
Strandberg 
 

IVL Svenska Miljöinstitutet, Markus Lind 
 

Byggherrarna, Saga Hellberg 
 

WSP, James Christie 
 

WSP, Sina Haghdoost  
 
Referensgrupp 
Projektet samlade referensgruppen för att kvalitetssäkra funktionaliteten av 
Testbäddsportalen som inom fas 2 skulle upphandlas. Referensgruppens arbete 
koncentrerades av denna anledning till perioden för skapandet av funktions-
specifikation och upphandlingsunderlag. Arbetet inom grupperingen ansågs avslutat 
då valet av vinnare i upphandlingen utsetts. Under perioden mars 2017 - mars 2018 
bjöds nedanstående referensgrupp in till 6 möten gällande utmaningar, funktions- och 
kravspecifikation kring portalen samt 3 workshops tillsammans med testbäddsägare. 
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Referensgruppen bestod av: 

Bernd Ketzler – Chalmers Tekniska 
Högskola 
 

Karolina Brick - Riksbyggen 
 

Erik Perzon – Swerea IVF 
 

Åsa Moberg – RE:Source SIP / IVL Svenska 
Miljöinstitutet 
 

Göran Havert – Johanneberg Science Park 
 

Ulf Lindblom – HBV 
 

Holger Wallbaum – Chalmers Tekniska 
Högskola 
 

Torbjörn Fängström – IoT Sverige 
 

Maria Strömberg – Business Region 
Göteborg 
 

Stefan Andersson – HSB 
 

Mikael Ludvigsson – Smart Housing 
Småland/RISE 
 

Sten Bergman– Elbil 2020 
 

Per Sunnergren – Lindholmen Science 
Park 
 

Marco Molinari – KTH Live-In Lab 
 

Rikard Matson – White Arkitekter 
 

Magnus Svensson – Smartare 
Elektroniksystem 
 

Anders Lagerqvist - Lantmäteriet 
 

Jörgen Lööf – ElectriCITY Stockholm 
 

Björn Qvist - ÅF Consult 
 

Henric Gustafson – Elbil 2020 
 

Charlotta Szczepanowski – Riksbyggen 
 

David Bohn Stoltz – KTH Live-In Lab 
 

Christine Gustavsson - Skanska 
 

Cecilia Warrol – Teknikföretagen / 
Produktion2030 
 

Erik Westin – Akademiska hus 
 

Camilla Byström – KTH, Infrasweden 2030 
 

Kristina Mjörnell – SP/RISE 
 

Agneta Persson – WSP Sverige  
 

Niklas Eriksson - White 
 

Sune Wännström – RISE, BioInnovation 
 

Rasmus Larsson – SLAAK och 
UrbanICTArena 
 

Sara Dahman - White 
 

Anders Enmark - Lantmäteriet 
 

Lovisa Westblom- Lindholmen SP 
 

Johan Eriksson - WSP 
 

Moa Eklund, Vinnova 
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4.3 Målgrupp 
Testbäddsportalens primära målgrupper definierades som: 

• Behovsägare: huvudmän med utmaningar inom digitaliserat 
samhällsbyggande 

• Testbäddsägare: testbäddsägare med kapacitet att utprova idéer och testa 
produkter/ tjänster och system 
 

4.4 Tid- & aktivitetsplan 
Projektet styrdes efter nedanstående tid- & aktivitetsplan. Fas 2 av projektet startades 
i juni 2017 och avslutades i mars 2020. Den initiala tidplanen att färdigställa 
Uppbyggnads- & implementeringsfasen förlängdes till mars 2020. Detta för att hinna 
med implementeringen av Testbäddsportalen i Smart City Sweden.  

 

Fas 2 av projektet innefattande nedanstående aktiviteter 

 

5 Uppbyggnad & 
Implementering 

5.1 Upphandling av testbäddsportal 
Formas beslut kring fas 2 kom 17 juni 2017 och under september 2017 färdigställdes 
upphandlingsunderlaget med målsättningen att tidplanen för upphandlingen skulle 
innefatta fyra veckor där vecka 1 intresseanmälan, vecka 2 intervjuer med 
leverantörer samt vecka 3 - 4 framtagande och inlämning av anbud. 
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De förutsättningar som gavs i offertförfrågan1 var att projektet gärna tog emot olika 
förslag på upplägg och lösningar men att projektet ville koncentrera portalen kring ett 
par funktioner med god kvalitet då kostnaden var i fokus. Av denna anledning 
beskrevs redan i upphandlingsunderlaget behovet av att kunna prioritera mellan 
underlagets önskade funktioner och att projektet såg behov av att tillsammans med 
vald leverantör detaljera kraven. Vidare beskrevs vikten av att successivt kunna skala 
upp portalen framöver, både vad gällde funktioner, besökare samt inloggade 
medlemmar samt möjligheten att integrera den med andra lösningar, då portalen 
kunde komma att skalas upp mot kravställning från ”Testbädd Sverige” (Vinnovas 
regeringsuppdrag). Slutligen betonades vikten av att hålla nere kostnaderna för den 
kommande driften av portalen.  

Slutligen beskrevs att efterfrågade offerterna skulle innehålla: 

• Ett kostnadsestimat (med specificering av funktioner som utmärker sig i 
kostnad) samt ett kostnadstak. 

• Uppdelning av offerten mellan front- och backend. 
• Information om vilken eller vilka lösningar som ämnades väljas, samt vilka 

metoder/program som skulle användas att skapa front-end respektive back-
end. 

• En uppskattad årskostnad för teknisk support. 
• Information om eventuella licenskostnader.  

En utredning kring potentiella leverantörer gav nedanstående listning av 12 
leverantörer som sedan ombads inkomma med offert senast 17 oktober 2017: 

• Furillo Digital Agency www.furillo.se 
• ADACA Authority http://www.authority.se/ 
• Valtech www.valtech.se 
• Awave www.awave.se 
• Happiness www.happiness.se 
• Metamatrix www.metamatrix.se 
• ZWEBB www.zwebb.se 
• Bouvet www.bouvet.se 
• Iteam www.iteam.se 
• Tretton37 https://tretton37.com 
• Edenvik www.edenvik.se 
• IVL www.ivl.se 

Under offertarbetet erbjöds samtliga leverantörer träff med projektgruppen för att få 
en klar bild över uppdraget, men även för projektgruppen att tydligare kunna beskriva 
önskemål.  

5.2 Anbudsgivare & val av systemleverantör  
Projektet fick slutligen in fyra offerter från Edenvik, IVL, Awave och Furillo som 
anonymiserades i utvärderingsprocessen. Ytterligare en leverantör lämnade in svar 
utanför angiven stopptid. 

 
1 Bilaga Upphandlingsunderlag Testbäddsportal 

http://www.furillo.se/
http://www.authority.se/
http://www.valtech.se/
http://www.awave.se/
http://www.happiness.se/
http://www.metamatrix.se/
http://www.zwebb.se/
http://www.bouvet.se/
http://www.iteam.se/
https://tretton37.com/
http://www.edenvik.se/
http://www.ivl.se/
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I utvärderingen stack Edenvik och IVLs kompetens och genomförandeförmåga ut. 
Edenviks förslag visade på förståelse för helhetsbild och kundnytta. De hade båda en 
genomtänkt lösning och kompetensen att vara ett strategiskt bollplank. Edenviks 
totala lösning för både frontend och backend översteg dock projektets inköpsbudget. 
IVLs offert bestod (endast) av backend och erbjöd lägst kostnad bland leverantörerna.  

Genom att kombinera Edenviks lösning med databaslösningen Envirobase som redan 
delades av ca 1100 företag, 200 besöksobjekt inom Swedish Cleantech och Smart City 
Sweden såg projektgruppen mervärden såsom möjligheten att bli del av dessa 
plattformars studiebesöksverksamhet, nyhetsflöde och events nationellt/ 
internationellt. Att använda denna redan befintliga lösning beräknades medföra en 
lägre kostnad för projektet samt en större potential i samverkan med andra liknande 
satsningar för att öka attraktionsgraden av svenska testbäddar. Av dessa anledningar 
kombinerades dessa båda lösningar till en mer attraktiv gemensam plattform där 
Edenvik tillhandahöll front-end och IVL back-end. 

Totalt fanns 750 000 kr budgeterade för upphandlingen, vilket även skulle inkludera 
drift & support under projektperioden som uppskattades till 110 000 kr. Kvar i budget 
fanns därmed 640 00 kr varav den valda lösningen med Edenvik och IVL slutade på 
624 250 kr enligt nedan.  

 

I lösningen ingick nedanstående: 

Presentationssidor för själva projektet ”Testbäddsportalen”. Startsida, 
informationssidor riktade till olika målgrupper och kontaktsida. 
Flexibla möjligheter till att bygga sidor/undersidor utefter behov. 
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Presentationssida för varje testbäddsprojekt. Presentation av respektive testbädd 
med information, länkar, dokument och bilder. 

Medlemsprofiler för testbäddsägare. Tänkt upplägg var att en användare fyller i ett 
formulär med uppgifter som skickas till en administratör i det som benämns ”back-
end” av plattformen, d v s en administratörsdel på sajten. E-post skickas till 
användaren för att informera om att ansökan är mottagen. Administratören godkänner 
(eller avslår) medlemsansökan. E-post skickas till användaren med information om 
beslutet och om ansökan godkänts även länk för att logga in. Medlemsprofiler skulle 
även kunna skapas direkt av administratör utan att användare först fyllt i 
uppgifter/ansökan. Testbäddsägare skulle ha en egen kontosida där de kunde redigera 
sina personuppgifter samt ange profilbild. 

Sökfunktion: Användare skulle kunna fritextsöka, samt avgränsa sökningen med hjälp 
av olika fördefinierade filtreringskategorier. 

 
Version av sidan på engelska: En dubblett skulle göras av sidan för möjlighet för 
testbädds- och huvudadministratörer att skapa översättningar på engelska. (s.13 ”3.3.1 
Två språk”). 
 
Enklare matchning: Besökare skulle få förslag på andra testbäddar beroende på vad 
de tittat på tidigare. 
 
Eventkalender: Användare skulle kunna lägga in eventinformation i form av texter 
som rubrik, tid, plats och infotext. Det skulle då kunna finnas en extern länk till en 
extern sida om eventet. Varje testbädd fick även sin egen kalender. Informationen 
presenterades t ex som textinfo i en sidebar. Det skulle gå att skapa och redigera 
eventinformation på en redigeringssida. 
 
Administration: Administratörens arbete skulle skötas via ett speciellt 
administratörsgränssnitt, som var en admindel på webbsajten. Den övergripande 
administratören skulle kunna: 

• Skapa och editera testbäddssidor 
• Ges möjlighet att ladda upp texter, filer, medielänkar (t ex  länkar till YouTube 

eller Vimeo), bilder och kategorisera projektet 
•  Editera texter och bilder på infosidor, skapa och radera nya infosidor (i 

WordPress) 
•  Lägga till och administrera (redigera, godkänna, ta bort) användare, samt 

deras information 
• Ges möjlighet att separera innehåll så att visst innehåll bara är tillgängligt för 

inloggade medlemmar. Detta kunde gälla både presentationssidor (i 
WordPress) och specifika testbäddar. 

• Ta fram statistik (även med hjälp av Google Analytics). 
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5.3 Avtalstecknande med anbudsgivare 
Efter sammanslagning av Edenvik och IVLs offerter och förhandling med parterna 
skrevs under slutet av december 2017  slutligen avtal med Edenvik2 och i februari 
2018 avtal med IVL3.  

Avtalet skrevs inom ramen för projektet Testbäddsportalen fas 2 Dnr 2017-01773. 
Slutrapport för detta projekt lämnas parallellt med denna slutrapport då även detta 
projekt har projektavslut 2020-03-31. Inom ramen för fas 2 togs även IVL in som 
fortsatt beställarstöd för att synkronisera implementeringen av front- & back-end och 
övervaka uppbyggnad, test och verifiering av portalen. 

Dessa avtal innefattade front-end via Edenvik och back-end via IVL samt drift och 
support till det ursprungliga projektavslutet 2019-09-01. Detta avtal förlängdes i ett 
senare skede då projektet förlängdes till 2020-03-31. 

Upphandlingen och uppbyggnaden av testbäddsportalen beskrivs i den parallella 
slutrapporten Testbäddsportalen för digitaliserat samhällsbyggande fas 2. 

 

5.4 Uppbyggnad test och verifiering  
Referensgruppen nyttjades som kvalitetssäkring i uppbyggnaden av 
Testbäddsportalen. Detta skedde genom referensgruppsmöten samt genom en 
Hackaton, anordnad av projektgruppen, där Testbäddsägare fick testa att lägga in 
innehåll i portalen och prova dess funktionalitet  Projektgruppen, tillsammans med 
representanter från referensgruppen, utarbetade detaljkraven och acceptanstestade 
leveranserna innan lansering. 

Edenviks uppbyggnad av ”front-end” av portalen föregicks av en workshop med 
projektgruppen samt intervjuer med behovsägare och testbäddsägare. Sammantaget 
syftade detta till att ge rätt ingångsvärden i uppbyggnad, struktur och innehåll. Under 
uppbyggnaden stämdes arbetet av med projektets referensgrupp. Edenvik stod för 
kunnandet inom design och arkitektur medan de i sin tur anlitat bolaget RedOnion för 
själva utvecklingsarbetet.  

Utvecklingsarbetet genomfördes agilt där IVL (backend) tillsammans med RedOnion 
(frontend) genomförde kontinuerliga tester under hela utvecklingsfasen för att 
kontrollera att integrationen mellan Testbäddsportalen och Envirobase fungerade. För 
att lansera tjänsten använde man Oderland webbhotell på inrådan av RedOnion.  

 

 
2 Bilaga Avtal Testbäddsportalen Edenvik 
3 Bilaga Avtal Testbäddsportalen IVL 
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6 Kommunikation & 
marknadsföring 

6.1 Kommunikationsplan  
Kommunikationsplanen4 blev uppdelad efter de två faser som projektet genomfördes i. 
I Fas 2 av projektet handlade det om att sprida Testbäddsportalen som plattform och 
öka kunskapen i samhällsbyggnadssektorn att den fanns och dess givna plats som länk 
mellan behovsägare och testbäddsägare. Kommunikationsgruppen specificerade de 
primära målgrupperna och även sekundära målgrupper samt utökade kanalerna för 
spridning av Testbäddsportalens tillkomst och innehåll. Även aktivitetslistan 
anpassades för kommande kommunikation i och med test- och verifieringsfasen och 
lanseringen. 

6.2 Kommunikations- och marknadsförings-
aktiviteter 
Projektets kommunikation startade i ett rekryteringsevent för att intressera 
testbäddsägare till deltagande, bland annat genom en större frukost hos Sustainable 
Innovation med drygt 30 deltagare. En större kommunikations- och stödinsats 
genomfördes under mars-april 2018 tillsammans med Webinarier och Hackaton som 
sammantaget samlade ett 40-tal intressenter för att till lanseringen få in samtliga 79 
prioriterade testbäddsägare i portalen. Lanseringen skedde i ICT Urban Arenas regi 
med cermoniell bandklippning av Bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson 
inför 60 deltagare. Efter invigningen foksuerades kommunikationen kring att få upp 
intresset och nyttjandet bland befintliga testbäddar, attrahera nya testbäddar och 
behovsägare. Under perioden fram till projektavslut genomfördes en rad 
kommunikationsevent med deltagande och presentationer på konferensen Smarta 
Städer, Teaterskeppet i Almedalen, Smart Built Environments projektledardag och 
årsmöte, Samhällsbyggnadsdagarna. Informationsevent och hackaton till 
testbäddsägare (befintliga och nya) i Stockholm, Göteborg , Malmö samt via portalen, 
nyhetsbrev och sociala media. 

 
4 Bil. Kommunikationsplan Testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande, fas 2. 
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6.3 Lansering 
Den 31 maj 2018 var det så dags för invigning av Testbäddsportalen. Under perioden 
inför lanseringen hade projektgruppen genomfört en storsatsning för att ge stöd till 79 
testbäddsägare inom digitaliserat samhällsbyggande att lägga upp och verifiera 
informationen om sina respektive verksamheter. 

Lanseringen startade i guidade testbäddsturer från Jan Stenbecks Torg kl 15:00 och 
avslutades med invigningstal och ceremoniell bandklippning av infrastrukturminister 
Peter Eriksson.  

Efter detta talade Eva Schelin, VD IQ Samhällsbyggnad om varför Smart Built 
Environment bygger en Testbäddsportal. Jon Haag, RISE berättade om deras satsning 
på en egen testbäddsportal för sina testbäddar och Ludovic Bouveron, Fransk/Svenska 
Handelskammaren berättade om vikten av internationell samverkan kring testmiljöer 
för att föra innovationer till marknad. 

Lanseringen avslutades med mingel, bubbel och snittar till kl 18:00 tillsammans med 
drygt 60 deltagande gäster och talare. 

 

7 Initial drift & Fortsatt 
utveckling 

7.1 Drift, utvärdering och justeringar 
För att beskriva hur driften av webbsidan går till måste man skilja på de olika 
beståndsdelarna som Testbäddsportalen är uppbyggd av:  

1. Frontend, vilket är webbsidans framsida där upplägg, sidstruktur och manér finns. 
Det är här som webbsidans utseende bestäms.  



 
 

24 
 
 

TESTBÄDDSPORTALEN 

2. Backend utgörs av databasen Envirobase, vilket är den databas där all information 
samlas på ett strukturerat sätt.  

3. Administratörsvy för testbäddsägarna, där innehållet till delsidorna skapas. Det är 
bland annat texter om testbäddarna, bilder och artiklar. Helt enkelt det verktyg som 
används för att mata in informationen i databasen.  

 

Ofta när man bygger webbsidor kan man efteråt behöva justera dem för att de ska 
fungera som det var tänkt. Med Testbäddsportalen har underhållsarbetet varit i 
princip obefintligt. Integrationen mellan backend och frontend har fungerat 
problemfritt och när väl gränssnitten hade publicerats har de inte behövt åtgärdas.  

  

testbäddsägare 

Admin-vy 
Databas  

(backend) 

Webbsida 

(frontend) 
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7.2 Användarstatistik 
Genom Google Analytics har användarstatistik sammanställts. Figur 1 visar antalet 
unika användare per vecka under hela drifttiden för Testbäddsportalen. För de flesta 
veckorna ligger det på mellan 50 och 100 användare, med några undantag.  

 
Figur 1. Antal unika användare per vecka från lansering till och med 7 juni 2020  

 

Om man läser Figur 1 tillsammans med Tabell 1 och den bakomliggande informationen 
kan man göra ett antal observationer:  

1. Spikarna i figur 1 kommer av robotar (Amazon och Kazooisyee) där 
avvisningsfrekvensen är 100 % förutom vid lanseringen.  

2. Undantar man robotarna är användarna till absolut största del svenska.  
3. Flera av de återkommande besökarna finns inom RISE, IVL och KTH:s nätverk. 

Dessa användare har också generellt högre antal sidvisningar.  
4. Avvisningsfrekvensen, vilken visar hur många av användarna som gått vidare 

från förstasidan, är låg för de ovan nämnda användarna och relativt låg för de 
övriga svenska användarna. Detta visar att de återkommande besökarna 
klickar runt bland flera sidor på sajten vilket är positivt för den typ av 
webbsida som Testbäddsportalen är, där innehållet ligger i undersidor.  

5. De återvändande besökarna var som mest aktiva under hösten 2018 när sidan 
var ny och den fylldes med information.  

 
Tabell 1 Besöksstatistik fördelat på internetleverantör och land, från lansering till och med 7 juni 2020.  

 Internetleverantör Land Användare Nya 
användare 

Sessioner Avvisnings- 
frekvens 

Sidor/ 
session 

Genomsnittlig 
sessionslängd 

1 (not set) Sweden 566 545 822 55,96 % 2,82 00:02:10 

2 Telia network 
services 

Sweden 436 398 551 58,08 % 2,61 00:01:35 

0
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250

300

Nya användare Återvändande användare
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3 Amazon.com inc. United 
States 

159 159 159 100,00 % 1 00:00:00 

4 Amazon 
technologies inc. 

United 
States 

155 155 155 81,29 % 1,19 00:00:04 

5 RISE research 
institute of sweden 
ab 

Sweden 143 134 269 34,57 % 5,08 00:03:35 

6 Dynamic private 
network 

Sweden 117 106 167 54,49 % 4,44 00:02:39 

7 K 
Kazooisyee 

Argentina 106 106 106 100,00 % 1 00:00:00 

8 Kazooisyee France 106 106 106 100,00 % 1 00:00:00 

9 Telenor sverige ab Sweden 99 91 107 57,94 % 2,36 00:01:50 

10 Tele2 mobile 
handset for 
sweden 

Sweden 78 66 89 66,29 % 2,03 00:00:55 

11 Com Hem 
customer 
broadband access 

Sweden 76 69 99 57,58 % 2,83 00:02:11 

12 Com Hem ab Sweden 72 67 100 46,00 % 4,12 00:03:52 

13 Telia company ab Sweden 66 60 72 51,39 % 2,51 00:01:33 

14 M 
Microsoft 
corporation 

United 
States 

63 63 63 92,06 % 1,08 <00:00:01 

15 Ownit broadband 
ab 

Sweden 54 48 85 71,76 % 2 00:00:41 

16 Institutet for 
vatten- och 
luftvardsforskning 

Sweden 49 42 235 37,02 % 4,34 00:04:02 

17 mobile services Sweden 48 38 54 59,26 % 2,96 00:02:13 

18 3 customer 
dynamic address 
pool 

Sweden 45 39 52 65,38 % 1,62 00:00:22 

19 K 
Kungliga tekniska 
hogskolan 

Sweden 41 40 50 56,00 % 2,28 00:02:04 

20 B 
Bahnhof internet 
ab 

Sweden 37 30 46 63,04 % 3,11 00:02:08 

Eftersom målgruppen för Testbäddsportalen, de små och medelstora företagen, inte 
alltid finns inom företagsspecifika nätverk går det inte att dra slutsatser om hur ofta de 
varit inne på sidan utifrån Google Analytics. De kan gömmas bland Telias abonnenter 
eller andra stora internetleverantörers statistik. Det troliga är dock att de besöker 
sidan relativt sällan, mer utifrån specifika och tillfälliga behov än för att skaffa 
överblick över testbäddssverige.  

Under det första året, när de återkommande besökarna stod för en relativt större del 
än senare, var det användare som hade testbäddar som var återkommande. Detta visas 
i histogrammet i Figur 2, som visar hur många användare som har gjort ett visst antal 
sessioner per användare i intervall om 3. Här ser man att 86 % av användarna varit 
inne på sajten mellan en och tre gånger.  

Användarna inom RISE nätverk är de som varit flitigast återkommande, men dessa 
visar dock bara upp i genomsnitt två sessioner per användare under det första året. 
Sannolikt skedde det medan man lade upp information, men minskade sedan när detta 
var klart. Användandet av funktionen för att kunna uppdatera med nyheter och annat 
material har inte använts i särskilt hög utsträckning.  
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Figur 2. Histogram över antalet sessioner per användare.  

 

Sammantaget har Testbäddsportalen utnyttjats av användarna som en 
sällanbesökssida. Om man ser till karaktären på innehållet är det rimligt att det blir så. 
Man går in på sidan när man vill undersöka något, men inte för att få reda på senaste 
nytt. Man förväntar sig inte att innehållet förändras dagligen.  

 

7.3 Utnyttjandet av molntjänsten Envirobase 
Genom att informationen, som matas in av tesbäddsägarna genom administratörsvyn, 
har gjorts tillgängligt via Envirobase gör det att andra användare också kan visa upp 
samma innehåll. Smart City Sweden (SCS) har uppdraget att visa upp Sverige som ett 
progressivt land där man kan testa nya idéer och koncept. För SCS är målgruppen 
internationella besökare, företag och myndigheter och samarbete sker med de svenska 
ambassaderna som använder SCS plattform utomlands. En del av testbäddarna är 
också intresserade av marknadsföring mot en utländsk marknad varför dessa 
intressen går att förena. Figur 3 illustrerar hur delmängder av informationen kring 
testbäddar kan visas upp av andra webbportaler och man på så sätt når större samlad 
exponering.  

Det är fortfarande Smart City Sweden som äger kanalen och bestämmer hur de 
filtrerar innehållet så att det passar deras kontext. Genom att tillhandahålla innehåll till 
stora aktörer med bra kommunikationsarbete kan IVL med hjälp av Envirobase se till 
att få mer spridning av informationen kring svenska testbäddar. Smart City Sweden 
har nästan 100 gånger fler besökare per vecka än vad Testbäddsportalen haft.  

Man skulle troligen kunna få samma typ av samarbete med Swedish Cleantech, som 
har svenska små och medelstora företag som målgrupp. Också de har väldigt bra 
besöksstatistik och skulle ge ett stort lyft inom de områden som Swedish Cleantech 
omfattar.  
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Figur 3. Illustration över hur andra användare kan visa upp delmängder av de testbäddar som lagts in med hjälp av Testbäddsportalens 
administrationsverktyg. 
  

Nackdelen med att vara beroende av andra för att sprida information är att man inte 
helt och hållet kan sätta avgränsningarna för urvalen. Det innebär i förlängningen att 
alla Sveriges testbäddar inte kommer täckas, om man inte hittar en part som vill ha 
just den inriktningen. En förhoppning från projektet är att Vinnova, som har 
regeringsuppdraget kring testbäddar i Sverige, skulle se ett intresse av att använda en 
plattform som den vi skapat inom projektet, då den så tydligt möjliggör samarbete 
mellan många olika organisationer. 
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Bilaga 4 Kommunikationsplan Testbäddsportal för digitaliserat samhällsbyggande, fas 
2 

 

 

testbäddsägare 

Testbäddsportalens  
admin-vy Envirobase 

Smart City Sweden 

Andra sidor? 

Testbäddsportalen 



 

 
Smart Built Environment c/o IQ Samhällsbyggnad │ Drottninggatan 33 │ 111 51 STOCKHOLM │ info@smartbuilt.se │ 070-645 16 40 │ www.smartbuilt.se 

 

 

mailto:info@smartbuilt.se


Smart Built Environment 
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40 

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se 

Bilaga 1 

OFFERTFÖRFRÅGAN 
WEBBPORTAL 



  Sida 2 (13) 
 
 

 

  

 

Innehåll 
1. Allmänt ......................................................................................................................................................................... 3 

1.1 Inledning ........................................................................................................................................................... 3 
1.2 Bakgrund .......................................................................................................................................................... 3 
1.3 Om projektet ................................................................................................................................................... 3 
1.4 Mål med portalen .......................................................................................................................................... 4 
1.5 Portalens målgrupper ................................................................................................................................. 4 
1.6 Förutsättningar för offertförfrågan ....................................................................................................... 4 

2. Portalen och Systemlösning ................................................................................................................................. 5 
2.1 Portalens funktion - översikt ................................................................................................................... 5 
2.2 Systemlösning - översikt ............................................................................................................................ 6 
2.3 Integration ....................................................................................................................................................... 9 
2.4 Drift och Support ........................................................................................................................................... 9 
2.5 Förvaltning och administration .............................................................................................................. 9 
2.6 Säkerhet och behörighet ............................................................................................................................ 9 
2.7 Systemövervakning ................................................................................................................................... 10 

3. Specifikationer och krav för portalen ........................................................................................................... 10 
3.1 Presentationskrav ...................................................................................................................................... 10 
3.2 Funktionella krav ....................................................................................................................................... 11 
3.3 Icke Funktionella krav ............................................................................................................................. 13 

 

 

 

  



  Sida 3 (13) 
 
 

1. Allmänt 

1.1 Inledning 
Sustainable Innovation AB driver ett projekt på uppdrag av Smart Built Environment, som 
syftar till att skapa en överblick över testbäddar inom svensk samhällsbyggnad. Den 
överblicken ämnar projektet skapa i form av en portal och därför önskas en offert på att skapa 
en webbportal.  

 

1.2 Bakgrund 
Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnads-
sektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland, som realiserar de nya 
möjligheter som digitaliseringen för med sig. Det är en långsiktig satsning för att ta fram mer 
hållbara och integrerade sätt att bygga, och där en gemensam informationsstruktur är 
nyckeln. Satsningen ska skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft 
och hållbara lösningar på globala samhällsutmaningar.  

De senaste åren har användningen av begreppet testbädd ökat i Sverige och flera satsningar 
har initierats för att öka förekomsten och kvaliteten i olika testbäddar. Nyligen lanserade 
regeringen också satsningen ”Testbädd Sverige” (som drivs av Vinnova), med målsättningen 
att göra det mer attraktivt att investera i svenska forsknings- och innovationsmiljöer. 

Definitionen av en testbädd lyder: 

”Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska 
kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller 
organisatoriska lösningar.” 

 

1.3 Om projektet 
Idag saknas det en överblick av befintliga testbäddar, vilket innebär en risk att medel för 
forskning och utveckling inte används optimalt, på grund av att dubbelarbete sker eller för att 
behovsanalyser saknas. Det finns ett behov av en ökad och effektiv dialog på ett övergripande 
plan mellan behovsägare, idéägare och de organisationer som erbjuder testbäddar.  

På uppdrag av innovationsprogrammet Smart Built Environment har Sustainable Innovation 
därför samlat en beställargrupp för upphandling av en nationell testbäddsportal.  

En nationell testbäddsportal har potential att skapa samordning mellan landets testbäddar, 
idéägare och behovsägare samt förenkla vägen till test och verifiering av dessa idéer - vilket 
snabbar upp kommersialiseringen av svenska innovationer. Grundkonceptet i 
testbäddsplattformen är att stimulera dialog både mellan initiativ inom ramarna för Smart 
Built Environment och mellan andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn (som har behov av 
att testa idéer och koncept). 

En effektiv matchning mellan behovsägare och testbäddsägare behövs för att sporra nya idéer 
att utvecklas till färdiga koncept, korsbefrukta och förädla idéer samt för att säkerställa att 
rätt testbädd används i varje situation och att de utnyttjas fullt ut. 
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1.4 Mål med portalen 
• Skapa överblick av befintliga testbäddar 
• Skapa dialog och samordning mellan idéägare, behovsägare och testbäddsägare 

 
• Förenkla vägen till test och verifiering  
• Sporra till att nya idéer utvecklas till färdiga koncept 
• Korsbefrukta och förädla idéerna 

 
• Säkerställa att rätt testbädd används 
• Underlätta till att testbäddarna används fullt ut 

 
• Snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer 

 

1.5 Portalens målgrupper 
Det finns ett antal intressenter till denna portal, varav två av de främsta inkluderar: 

• Testbäddsägare 
Det vill säga de som har någon form av testbädd eller har planer på att starta en 
testbädd enligt ovanstående definition, t.ex. laboratorier, fastighetsägare, forskare 
inom samhällsbyggnad och IT, högskolor och universitet, företag m.m. 

Portalen ska sammanställa och visa information om befintliga testbäddar inom 
samhällsbyggnadssektorn. 

• Behovsägare 
Fastighetsägare, näringslivet, forskare inom samhällsbyggnad och IT, 
materialindustrin, forskningsprojekt inom IQSamhällsbyggnad, blivande eller 
befintliga projektägare och partners i SIP:ar/testbäddar, investerare, offentliga 
myndigheter och förvaltningar. 

 

1.6 Förutsättningar för offertförfrågan 

• Projektet tar gärna emot olika förslag på upplägg och lösningar.  
o Generellt vill projektet koncentrera portalen kring ett par funktioner med god 

kvalitet då kostnaden är i fokus. Det är därför möjligt att vi kommer behöva 
prioritera mellan de önskade funktionerna som är beskrivna i detta dokument. 

o Projektet kommer att behöva detaljera kraven tillsammans med vald 
leverantör. 

o Portalen måste gå att successivt skala upp framöver, både vad gäller 
funktioner, besökare samt inloggade medlemmar. Det ska även gå att integrera 
den med andra lösningar, då portalen kan komma att skalas upp mot 
kravställning från ”Testbädd Sverige” (Vinnovas regeringsuppdrag). 

o Det är även av vikt att kunna hålla nere kostnaderna för den kommande driften 
av portalen. 

• Under offertarbetet vill projektet gärna träffa varje leverantör för att vidare kunna 
beskriva våra önskemål samt svara på frågor. Tillfälle för detta finns reserverat i 
möten om 45min följande datum: 

o 3 oktober, mellan kl. 08.00 – 12.00 
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o 4 oktober, mellan kl. 08.00 – 12.00 
o 5 oktober, mellan kl. 08.00 – 12.00 

Mötet hålls i Sustainable Innovations lokaler på Barnhusgatan 3 i Stockholm. 
Kontakta oss för att boka in tid (se kontaktuppgifter nedan).  

• I svaret ska det ingå:  
o Ett kostnadsestimat (ange gärna om någon funktion utmärker sig i kostnad) 

samt ett kostnadstak.  
o Offerten ska vara uppdelat mellan front- och backend. 
o Information om vilken eller vilka lösningar som ämnas väljas, samt vilka 

metoder/program som kommer användas att skapa front-end respektive 
back-end.  

o En uppskattad årskostnad för teknisk support.  
o Information om eventuella licenskostnader. 

• För frågor kontakta Yasmina Ganse på Sustainable Innovation; 
yasmina.ganse@sust.se    

• Svar skickas senast 17 oktober, 2107, kl. 13.00, till Yasmina Ganse, se adress ovan.  

 

2. Portalen och Systemlösning 

2.1 Portalens funktion - översikt 
Besökare (dvs alla som kommer till portalen) ska kunna surfa runt i portalen och ha tillgång 
till allmän information som nyheter, pågående projekt i testbäddarna samt använda en 
sökfunktion för att söka efter testbäddar.  

Projektet kommer att skapa en förteckning över ett antal testbäddar (ca 50-150st). Här 
kommer det att ingå basinformation om varje testbädd inklusive kontaktuppgifter. 

Det ska även vara möjligt för testbäddar att skapa en profil genom en registreringsprocess och 
bli medlem (och därefter kunna logga in).  Som medlem ska man få tillgång till en egen 
profilsida där man kan lägga till och uppdatera information om sina produkter, tjänster, 
industrier, områden, kontaktuppgifter, roller etc. Som medlem ska man även få tillgång till fler 
tjänster (än som besökare) - såsom att lägga till evenemang i en kalender, få information om 
matchande profiler och få statistik presenterad. (Se mer detaljer kring funktioner under 
avsnitt 3 Specifikationer och krav).  

Sökfunktionen har en central funktion i portalen. Här ska man kunna söka efter testbäddar 
(både de som lagt in ytterligare information om sig själva och de som inte gjort det) samt 
eventuellt andra profiler (se 3.2.1 för mer information angående krav om sökfunktionen).      

 

2.1.1 Registreringsprocess för att bli medlem/få ett login 
Första steget är att besökaren skickar en ansökan genom att fylla i ett formulär som skickas 
till administratören för godkännande. Administratören granskar och godkänner ansökan 
(alternativt kommunicerar med ansökanden om något ska förtydligas). Därefter får 
medlemmen tillgång till sin profilsida och kan uppdatera den med information.  

 

mailto:yasmina.ganse@sust.se
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2.1.2 Medlemmars behörigheter  
Medlemmar (dvs. de som skapat inloggning och en egen profilsida) kommer att ha 
behörigheter till följande funktioner (under inloggning): 

• Uppdatera sin profil  
• Skapa ett nytt ämne/tråd i ett forum eller delta i befintlig diskussion  
• Lägga in information/händelser i kalendern  
• Möjlighet att få nyhetsbrev  
• Aktivera en funktion för matchmaking 

För mer information om respektive funktion se kapitel 3, Specifikationer och krav. 

 

2.2 Systemlösning - översikt 
Portalen ska vara en dynamisk webbplats med front-end och back-end. Hela portalen ska vara 
konstruerad av datainnehållet som finns i en databas. Ett vanligt exempel på lösning har 
illustrerats nedan:  

 

 

FRONTEND
(Presentation)

DATABASE

BACKEND
(Presentation)

Business & data 
access logics

användare admin

API

API

API

 
Figur 1 

 

Ett viktigt mål med portalen är att behovsägare ska kunna söka och hitta den för dem mest 
relevanta testbädden på ett enkelt sätt. Detta kanske inte alltid kan uppnås genom en egen 
sökning av behovsägaren, eftersom det kanske inte är självklart vilka sökord denna ska 
använda. Av detta skäl siktar projektet på att skapa en typ av matchmaking-funktion.  

Om projektet väljer att skapa en sådan matchmaking-funktion innebär det inte bara att 
testbäddsägarnas (testbäddarnas) profiler kommer att användas – utan det måste 
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förmodligen även finnas möjlighet för behovsägarna att skapa en profilsida genom inloggning 
och därmed bli medlemmar. Detta för att kunna skapa en matchning mellan de två 
målgrupperna.  

Testbäddarna samt behovsägarna ska alltså kategoriseras baserat på de lämnade uppgifterna 
på respektive profilsida. Dessa uppgifter utgör grunden för att definiera relationer i 
databasen, dvs. sökning, sortering och matchning ska ske baserat på dessa uppgifter.  

Uppgifterna på profilsidorna inkluderar, men är inte begränsade till: 

• Målgrupp: Testbäddsägare eller Behovsägare
• Generella uppgifter såsom: namn och kontaktuppgifter, industri och region.
• Specifika uppgifter såsom:

o Typ av testbädd (för testbäddar): Kontrollerad miljö (Lab)/Konstruerad
användarmiljö/Verkliga miljöer

o Kategori (för behovsägare): forskare, investerare, etc.

Testbäddsägare

ID

...

Namn

industri

region

typ av testbädd

kontakt info

Målgrupp 

• Lab
• Konstruerad 
• Verklig

alternativ för en uppgift 

uppgifter för målgrupp 

Figur 2 

2.2.1 Data och Databas 
Det finns olika databasmotorer som MySQL, MongoDB, Oracle, MS SQL, PostgreSQL etc. för att 
lägga till, hämta eller ändra uppgifter i en databas. Faktorer projektet anser vara viktiga att 
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beakta i valet av databasmotor är; låg kostnad, lätt att underhålla, skalbar samt relativt bra 
prestanda. 

Databasen kommer att innehålla all information om testbäddarna och behovsägarna. 

Det finns tre huvudtyper av data som ska lagras i databasen (baserat på innehåll): 

1. Generella data och information i portalen (webbsidornas innehåll)
2. Listan på alla testbäddar (basinformation)

a. Det är en sökbar förteckning över alla testbäddar (ca 50–150 st), och består av
kortfattad information om varje testbädd (tex namn, adress, industri, etc.)

b. Innehållet i denna lista ska läggas upp av projektet och kunna uppdateras av
administratören (endast).

3. Medlemsprofil
a. Det är specifika uppgifter om varje medlem
b. Informationen ska vara sökbar
c. Innehållet ska kunna uppdateras av medlemmen (och administratören)

OBS! Både data i typ 2 och 3 ska vara sökbar och det ska finnas en koppling mellan dem för de 
testbäddar som finns i båda. Administratören ska under registreringsprocessen för att skapa 
en medlemsprofil kontrollera om den aktuella testbädden redan finns i förteckningen under 
nr 2 – i så fall måste förteckningen uppdateras med en länk till profilen.  

OBS! Observera dessutom att det ska vara samma sökfunktion och gränssnitt för båda typer 
av data.  

2.2.2 Kapacitet 
Portalen ska kunna hantera profiler för ca 150 medlemmar och normal belastning (för en 
mindre trafikerad webbplats) utan att portalens prestanda sjunker. Laddningstiden för varje 
sida i portalen ska ligga på max två sekunder. Kapaciteten måste kunna skalas upp framgent.  

2.2.3 Logik och applikationer 
Affärslogik, presentationslogik och applikationer ska skapas baserat på relaterade krav 
(avsnitt 3).  

Det ska vara möjligt för portalens administratör att uppdatera innehållet via back-end, t.ex. 
lägga till nya kategorier av användare eller nya taggar och metadata som kopplas till 
profilerna i databasen.  

Mer information presenteras i ett det mer detaljerade upphandlingsunderlaget under nästa 
fas av projektet. 

2.2.4 Front-end 
Den föreslagna lösningen ska uppfylla kraven i avsnitt 3, samt möjliggöra skapandet av en 
enkel, snabb och dynamisk front-end som fungerar med sökfunktionen.  

Designarbetet för UX/UI (”User experience” / ”User Interface”) ska inkluderas i front-end 
designen. 
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Designen av front-end ska möjliggöra en okomplicerad utveckling av front-end i framtiden, 
med ny funktionalitet och logik. Ett exempel på utveckling kan vara att anpassa innehållet som 
visas för medlemmar och basera den på vilken industri och region de har valt som intresse 
sedan tidigare.  

 

2.3 Integration 
Kostnadsuppskattningen ska inkludera integrationen mellan olika delar av lösningen (som 
databas, server, applikationer etc.) med API:er. 

 

2.4 Drift och Support 
Leverantören ska driftsätta, konfigurera samt underhålla portalen tekniskt.  
Leverantören ska kunna erbjuda teknisk support under 3–5 år.  
 

2.5 Förvaltning och administration  
Ett gediget förvaltningssystem med enkelt gränssnitt ska implementeras för att en 
administratör ska kunna utföra ändringar även på back-end. Administrationsgränssnittet ska 
vara lättöverskådligt och intuitivt. Tanken är att en administratör ska sköta portalen på deltid. 
Portalen kommer de närmsta åren att ägas av Smart Built Environment eller IQ 
Samhällsbyggnad och förvaltas av IVL Svenska Miljöinstitutet.  

 

2.5.1 Administratörsbehörigheter  
Det ska vara möjligt för en administratör att: 

• redigera/lägga till/radera målgrupper och användare  
• redigera/lägga till/radera uppgifter för målgrupper (rader i figur 2) 
• redigera/lägga till/radera alternativ under en uppgift (t.ex. lägga till ny typ av 

testbädd eller en ny industri) 
• redigera/lägga till/radera publikt innehåll (t.ex. nyheter, information om portalen, 

etc.) 
• redigera/lägga till/radera sidor i portalen 
• redigera/lägga till/radera sökningskriterier 

 

2.6 Säkerhet och behörighet 
Systemet ska ha en funktion för behörighetsstyrning avseende såväl administration, som 
användning av systemet.  

Systemet ska uppfylla de krav som lagstiftningen ställer på hantering av personuppgifter och 
sekretess.  

Säkerhetsaspekter som ska uppfyllas är: 
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• Sekretess 
o Enbart de med rätt behörighet ska komma åt till viss information  
o De olika behörighetsnivåerna är; administratör, medlem, besökare (avsnitt 

3.3.2)  
• Integritet 

o Data som lagras i databasen ska inte kunna förändras, raderas eller nås av 
obehörig person. En testbäddsägare ska inte kunna ändra i någon annans 
information. 

• Tillgänglighet 
o Data ska finnas tillhanda för användare dygnet runt, både för besökare och för 

medlemmar.  
• Spårbarhet  

o Aktiviteter i systemet ska kunna spåras till en identifierad användare. 

Backup 
Det ska finnas en automatiserad backuprutin (t.ex. varje vecka) angående innehållet i portalen 
för att minimera informationsförlust.   

 

2.7 Systemövervakning  
Det ska vara möjligt att övervaka och få statistisk (KPI:er) angående systemets prestanda, 
driftsavbrott, kapacitet etc.  Den typen av information ska bara vara tillgänglig för användare 
med administratörsrättigheter. (Detta kan komma att prioriteras bort i ett första skede.) 

 

3. Specifikationer och krav för portalen 
Specifikationerna som har tagits fram är baserade på workshops med relevanta aktörer samt 
på projektgruppens arbete. Dessa speglar de viktigaste egenskaperna som gör portalen 
användbar för målgrupperna.  

 

3.1  Presentationskrav 
Presentationskrav som följer nedan är önskemål angående front-end, sidornas utseende samt 
hur informationen ska visas.  

3.1.1 Responsiv design 
Portalen ska ha responsiv design och anpassa innehållets storlek efter skärmstorleken. Det 
ska vara enkelt att använda en mobiltelefon eller surfplatta för att ta del av innehållet och 
komma åt sidor på likadant sätt som i en dator. 

3.1.2 Design och länkar  
Landningssidan ska vara designad så att den ger en snabb och tydlig överblick av den 
befintliga informationen, inklusive nyheter. Härifrån ska det finnas länkar till övriga sidor i en 
meny och i diverse ”puffar”. 
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3.1.3 Lägga upp nya sidor 
Det ska finnas möjlighet för administratören att addera nya sidor i portalen, tex en sida med 
finansieringsinformation bl.a. innehållandes länkar till forskningsprogram och partners. Det 
ska gå att länka till dessa informationssidor från landningssidan.  

3.2  Funktionella krav 
Nedan definieras vilka funktioner som ska finnas i systemet och hur användarna ska använda 
dem.  

3.2.1 Sökfunktion 
Sökfunktionen är en huvudfunktion för portalen. Det ska vara en avancerad sökfunktion med 
möjlighet att sätta filter och göra sökningar baserat på kategorier som industri, region, etc. 
Resultatet ska även vara möjligt att sorteras baserat på dessa kategorier.  

OBS! Det ska finnas samma sökningskriterier för data både i typ 2 och 3 (dvs. förteckningen 
över testbäddar samt medlemsprofilerna), som har definierats i avsnitt 2.1.1. När en 
användare gör en sökning ska det vara samma gränssnitt, det ska finnas samma sökalternativ 
och resultatet ska hämta information från förteckningen och profilerna.  

Söka efter kontaktinformation till testbäddarna: Som tidigare nämnts kommer projektet 
att skapa en förteckning över ett antal testbäddar (ca 50–150 st). Därutöver ska det även gå 
att söka på de testbäddar som (eventuellt bara) finns registrerade som medlemmar.  

Fritextsökning: Det ska vara möjligt att söka via fri text. 

Olika sökning av kategorier: Det ska vara möjligt att söka via förutbestämda sökord/ 
kategorier. 

Möjlighet att sortera sökresultat: Det ska vara möjligt att sortera sökresultatet efter olika 
egenskaper (som väljs från en lista), t.ex. TRL-nivå, Region, Industri, etc.  

Technology Readiness Level är en beteckning för en teknologi/produkts mognadsgrad, alltså 
var i utvecklingskedjan den befinner sig (ofta på en 6-gradig skala). Om testbäddarna anger 
vilken nivå de befinner sig på ska detta gå att söka på. 

Nedan är ett exempel på hur sökfunktionen kan se ut: 

Typ av testbädd

Söker efter? 

Industri

Region

Sortera efter ...
TRL-nivå
Region
Industri
Typ av testbädd
…

Figur 3 

3.2.2 Profilsidor 
Testbäddsägarna och andra användare (främst förmodligen behovsägare) ska kunna skapa en 
profil med syfte att förmedla kunskap och information. I profilsidan kan ingå; ingående 
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beskrivning av deras verksamhet, funktioner samt roller. Testbäddarna ska ha möjlighet att 
beskriva vad man kan testa hos dem samt vad de levererar. Här kan goda exempel med 
resultat visas.  

Det ska finnas möjlighet att lägga upp filmer, bilder och länkar för att komplettera profilen. 

3.2.3 Inloggning  
Det ska finnas en säker inloggningsfunktion med användarnamn och lösenord (SSL) för: 

• Testbäddsägare 
• Behovsägare  
• Administratör  

Via denna funktion definieras vilka rättigheter användarna har, såsom att kunna ta del av 
forumfunktionen, lägga upp något i kalendern etc. 

3.2.4 Kommunikationsplattformer 
Forum (Chattfunktion) 
En möjlighet för antingen testbäddsägare att informera om exempelvis ledig kapacitet eller 
för behovsägare att beskriva sin utmaning och få svar från testbäddsägare. Det är ett sätt att 
interagera, ställa frågor, diskutera och snabbare hitta rätt information. Användare måste logga 
in för att kunna använda funktionen. (Denna funktion kan komma att prioriteras bort i ett 
första skede.) 

 
Kalenderfunktion 
En kalender där testbäddsägare kan lägga in information om tex öppet hus, studiebesök och 
andra events. Medlemmar ska kunna kan lägga till den typen av information i kalendern. (De 
ska dock inte ha behörighet att ändra för andra medlemmar, se 2.6 Säkerhet och behörighet.)  

 
Automatiserad nyhetsfunktion 
En funktion som hämtar nyheter från testbäddarnas egna webbplatser samt en möjlighet för 
testbäddarna (och behovsägarna då det är aktuellt), att lägga upp egna nyheter i portalens 
databas, som sedan visas på någon av sidorna i portalen.  

 
Nyhetsbrev 
Möjlighet att skicka nyhetsbrev via portalen. I nyhetsbreven kan ingå; hämtade och/eller 
upplagda nyheter från testbäddarna samt upplagda events från kalendern. 
Detta kan antingen ske automatiskt eller genom administratören.  

3.2.5 Statistik 
På testbäddarnas respektive profilsidor ska det visas statistik såsom; antalet sökningar 
genomförda på sin verksamhet, hur många som registrerat sig som medlemmar på portalen 
osv. Detta ska visas på respektive testbädds profilsida.  
 
All statistik, både uppdelad och aggregerad ska visas för ”admin”.  

3.2.6 Matchmaking-funktion 
En eventuell AI-tjänst för "dejting". Den kan användas om testbäddarna och behovsägarna 
aktiverar tjänsten och lägger in mer information om sig själva. Därigenom skulle systemet 
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kunna ta ut relevanta matchningar mellan testbäddar och behovsägare. Det kräver dock att 
även behovsägarna skapar profilsidor och lägger in information. Det måste vara möjligt för 
användare att välja avaktivera tjänsten.  

OBS! Vi önskar att kostnaden för Matchmaking-funktion ska specificeras separat i svaret, 
eftersom projektet kan komma att prioritera bort denna i första skedet (pga. kostnad).  

3.3  Icke Funktionella krav 
Nedan följer krav på hur systemet ska fungera och vilka egenskaper det ha. 

3.3.1 Två språk 
Det finns ett behov att ha portalen både på svenska och på engelska. 

3.3.2 Säkerhet och autentisering 
Systemet ska uppfylla säkerhetsaspekter från avsnitt 2.6 (sekretess, integritet, tillgänglighet 
och spårbarhet) samt skyddas bakom en ordentlig brandvägg. Dessutom ska lösningen 
uppfylla generella säkerhetsprotokoll (https, SSL, etc). 

Medlemmar (användarna med profil under inloggning) måste använda användarnamn och 
lösenord (username/password) för att logga in på sin profil.  

Portalen ska vara tillgänglig för en allmän publik (dvs alla som inte är inloggade). Det ska dock 
vara möjligt att separera viss information så att den endast visas för inloggade medlemmar. 
Dessutom ska det vara möjligt att rikta information till en viss kategori av medlemmar.  

Det ska finnas tre nivåer av behörigheter: 

• Admin (autentisering behövs); se 2.5.1 för detaljer angående administratörens
behörigheter

• Medlem (autentisering behövs); se 2.1.2 för detaljer angående medlemmars
behörigheter

• Besökare

3.3.3 Sökmotoroptimering (SEO) 
Portalen ska vara enkel att hitta via sökord på Google. Det ska vara möjligt att förbättra 
sökresultatet så att portalen visas högre upp i listan vid en sökning (search engine 
optimisation). 

3.3.4 Skalbar 
Administratören ska kunna utöka portalen med önskat antal sidor. Antalet testbäddsägare 
och behovsägare som loggar in ska kunna öka i antal. Nya målgrupper, kategorier och 
egenskaper för profiler ska kunna skapas.  
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S U S T A I N A B L E  I N N O V A T I O N  I  S V E R I G E  A B  
A T T :  Y A S M I N A  G A N S E  
B A R N H U S G A T A N  3  
1 1 1  2 3  S T O C K H O L M  

Avtal - Utveckling av Webbportal #217188 

A V T A L S P A R T E R
Detta avtal reglerar uppdraget att skapa en webbportal, mellan Sustainable 
Innovation i Sverige AB, 556753-4010 (nedan kallad beställaren) och Edenvik 
Reklambyrå AB, 556349-2692 (nedan kallad leverantören).  

I N L E D N I N G
Beställaren driver, på uppdrag av innovationsprogrammet Smart Built 
Environment, ett projekt för att främja testbäddar inom svensk samhälls-
byggnad. För att ge en tydligare överblick och möjlighet att koppla samman 
intressenter ska man ta fram en webbportal som erbjuder testbäddsägare, 
idéägare och behovsägare att enklare och snabbare kunna knyta kontakt.  

U P P D R A G E T  B E S T Å R  A V
• Genomföra Förstudie
• Skapa grundfunktionalitet
• Skapa webbadmin
• Utföra Tillägg och andra tjänster efter vidare avrop

F Ö R S T U D I E
För att snabbt få in den information och de avgränsningar som behövs i 
genomförandet anordnas i anslutning till projektstarten en workshop med 
projektledare, designer och teknisk expert från leverantören samt IVL som 
levererar backend-lösning – tillsammans med motsvarande nyckelpersoner från 
beställaren. I workshopen fastställs hur webbportalen kommer användas, vilka 
som är dess tänkta besökare samt vilka behov de har och således den slutgiltiga 
utformning som kommer krävas. 

B i l a g a  2
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Leverantören skapar därefter ett kravförslag, handlingsplan samt tidsplan för 
avtalat uppdrag. Dessa tre dokument skall vara godkända av beställaren innan 
produktionsarbetet startar. 

Pris: 48 450 SEK 

G R U N D F U N K T I O N A L I T E T
Den publika delen av webbsiten (benämns som ”front-end” i 
offertunderlaget) 
Detta är den publika delen av webbplattformen som möter testbäddsägare, 
behovsägare och andra intressenter. Grundfunktionalitet som ingår i vår offert 
för denna del är: 

• Presentationssidor för själva projektet ”Testbäddsportalen”. Startsida,
informationssidor riktade till olika målgrupper och kontaktsida.
Flexibla möjligheter till att bygga sidor/undersidor utefter behov

• Presentationssida för varje testbäddsprojekt. Presentation av respektive
testbädd med information, länkar, dokument och bilder.

• Medlemsprofiler för testbäddsägare. Tänkt upplägg är att en användare
fyller i ett formulär med uppgifter som skickas till en administratör i det
som benämns ”back-end” av plattformen, d.v.s. en administratörsdel på
siten. Email skickas till användaren för att informera om att ansökan är
mottagen. Administratören godkänner (eller avslår) medlemsansökan.
Email skickas till användaren med information om beslutet och om
ansökan godkänts även länk för att logga in. Medlemsprofiler kan också
skapas direkt av administratör utan att användare först fyllt i
uppgifter/ansökan. Testbäddsägare har en egen kontosida där de kan
redigera sina personuppgifter samt ange. profilbild (används för ev.
skrivna kommentarer).

• Sökfunktion. Användare kan fritextsöka, samt avgränsa sökningen med
hjälp av olika förutdefinierade filtreringskategorier.
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• Version av sidan på engelska. En dubblett görs av sidan som ger 
möjlighet för testbäddsadministratörer och huvudadministratörer att 
skapa översättningar på engelska. (s.13 ”3.3.1 Två språk”).  

• Enklare matchning. Besökare får förslag på andra testbäddar beroende 
på vad dom tittat på tidigare. 

Pris:  187 625 SEK 
 

W E B B A D M I N  ( B E N Ä M N S  S O M  “ B A C K - E N D ”  I  
O F F E R T U N D E R L A G E T )  
 
Den del där en administratör på plattformen har möjlighet att uppdatera och 
redigera innehållet. Administratörens arbete sköts visa ett speciellt 
administratörsgränssnitt, som är en admindel på webbsiten. Den övergripande 
administratören kan (samma som s.9 ”2.5.1 Administratörsbehörigheter”): 
 

• Skapa	och	editera	testbäddssidor,	möjlighet	att	ladda upp texter, filer, 
medielänkar (t.ex. länkar till YouTube eller Vimeo), bilder och 
kategorisera projektet.	

• Editera	texter	och	bilder	på	infosidor,	skapa	och	radera	nya	
infosidor	(i	WordPress).	

• Lägga	till	och	administrera	(redigera,	godkänna,	ta	bort)	användare,	
samt	deras	information.		

• Möjligt	att	separera	innehåll	så	att	visst	innehåll	bara	är	tillgängligt	
för	inloggade	medlemmar.	Detta	kan	gälla	både	presentationssidor	
(i	WordPress)	till	specifika	testbäddar.	

 
Pris:  194 750 SEK  
 

V A L B A R A  T I L L Ä G G  
Leverantören har valt att lägga till några valbara tillägg. Dessa tror inte 
leverantören är kritiska för att få en bra webbportal. Exempelvis Eventkalender 
bör kunna ersättas med att man uppdaterar texten på sin testbäddssida med en 
rubrik ”Kommande event” och listar dom i text under. Samma sak gällande 
nyheter – har man en nyhet kan man lägga till ett stycke i texten som beskriver 
testbädden.  
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• Eventkalender:	Användare	ska	kunna	lägga	in	eventinformation	i
form	av	texter	som	rubrik,	tid,	plats	och	infotext.	Det	kan	finnas	en
extern	länk	till	en	extern	sida	om	eventet.	Varje	testbädd	har	sin
egen	kalender.	Informationen	presenteras	t.ex.	som	textinfo	i	en
sidebar.	Det	ska	gå	att	skapa	och	redigera	eventinformation	på	en
redigeringssida.

Pris: 41 000 SEK 

H O S T I N G ,  D R I F T  O C H  U N D E R H Å L L
Leverantören har ingen egen hosting-lösning utan vi använder oss av 
tredjeparts-leverantörer. Leverantören hjälper gärna till att rekommendera 
leverantör och överenskommelsen avseende denna tjänst upprättas mellan 
Sustainable Innovation (Smart Built Environment) och leverantören.  

Årskostnad för hosting, drift och underhåll av server har vi beräknat utifrån 
tredjepartsleverantörs priser och uppskattas till ca 6 000 SEK/år. Detta baseras 
på att systemet prestandamässigt bör klara sig utan en dedikerad server.  

Om man vill ha högsta säkerhet, rekommenderar vi en dedikerad serverlösning. 
Då stiger kostnad för hosting till ca 20 000 SEK/år. Dessa priser är något som 
slutligt måste vidimeras och överenskommas med tredjepartsleverantören. 

T I L L G Ä N G L I G H E T  O C H  P R E S T A N D A  
Som standard byggs webbsidor med bakåtkompatibilitet till Internet Explorer 
9. Om det finns ett icke försumbart antal användare som arbetar i Internet
Explorer 8 behöver projektet göras medveten om detta och anpassningar
utföras.

Webbsiten görs responsiv och byggs för att optimera svarstider genom att 
undvika kod som inte behövs, använda ”cache” där det är lämpligt samt 
komprimera och gzippa relevanta filer. 

För att underlätta för administratören erbjuds möjligheten att lägga in t.ex. 
https://sv.wordpress.org/plugins/wp-smushit/ så att administratören inte 
behöver komprimera bilderna de lägger upp manuellt. 

Pris för att bygga kompatibilitet till Internet Explorer 8: 30 000 SEK 
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S E O  
Google Analytics, samt plugin nyttjas för att göra det enklare för 
administratören att sätta relevant information för sökmotorer. Om man vill 
skaffa djupare insikter i hur användarna beter sig på sidan rekommenderar vi 
https://www.fullstory.com/, vilket leverantören i så fall kan hjälpa till att sätta 
upp.  
 

M Ö J L I G H E T  A T T  S K A L A  U P P  
Plattformen kommer vara konstruerad för att kunna skalas upp till minst 3000 
medlemmar med 300 samtidiga användare. Därutöver kan ytterligare prestanda 
behöva tillföras och då bedöms det generellt att det krävs att öka 
serverkapaciteten. Den tekniska lösningen byggs för att hantera en skalning.  
 
Om mycket stora ökningar (t.ex. många tiotusentals användare) väntas bör man 
alltid göra en översyn i förväg för att kontrollera att inga onödiga flaskhalsar 
finns (testa systemet för sådant användarantal) samt öka serverkapacitet i 
förebyggande syfte. Kontroll av detta kan läggas in som en del av det 
kontinuerliga underhållet. 
 

T E K N I K  O C H  U T F Ö R A N D E  
Filer för produktion levereras i standardformat, d.v.s. HTML, CSS, JS, PHP. 
Alla dessa filtyper är standard och kan hanteras av alla program som kan 
användas som textediterare för programmering. 
 
I de fall externa bibliotek eller plugins kommer nyttjas kommer dessa också att 
vara av dessa filtyper, samt ha Open Source-licens. Nyttjande av plugins som 
inte har öppen källkod kommer vi att diskutera det med er och tillsammans 
fatta ett beslut. 
 

D A T A B A S  
MySQL kommer nyttjas för all data som sparas lokalt på webbsidans server, 
samt använda Envirobase. Beställaren kan abonnera på ett supportavtal för 
portalen inklusive uppdatering av WordPress. Villkor och omfattning för denna 
tjänst bör avtalas separat i samband med lansering av portalen så det blir 
ändamålsenligt gentemot efterfrågade behov. 
 
Prisuppskattning: 5 000-7 000 SEK/månad* 
 
*Preliminär	uppskattning	
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V I D A R E U T V E C K L I N G  
Eftersom filer som används i utveckling kan ha ett annat format än de som 
levereras för produktion, kan leverantören om beställaren önskar även vid 
projektets avslut lämna över filer relaterade till skapandet av 
produktionsfilerna. SCSS och Gulp med olika npm plugins kommer nyttjas 
under utvecklingen, vilket är ett vanligt tillvägagångssätt. All komprimerad 
kod (såsom css/js) levereras även i läsligt format med 
kommentarer/dokumentation för alla funktioner i backend-koden (exkl. kod 
som tillhör externa bibliotek eller liknande). Sammanfattande dokumentation 
för projektet som helhet kommer produceras. 
 
All vidareutveckling som ej berörs i detta avtal offereras separat.  
 
 

P R I S L I S T A  
Kostnad per timme för eventuella tillägg utöver offerten. 
 
Programmering – 975 SEK 
UI/UX – 1275 SEK 
AD/Copy – 1275 SEK 
Projektledning – 1275 SEK 
Produktionsledning – 975 SEK 
 

L E V E R A N S  
Innan portalen slutlevereras genomförs nödvändiga test av system och layout 
för att säkerställa att portalen är så komplett som möjligt.  
 
Projektet anses slutfört och färdiglevererat när beställaren godkänt portalen och 
alla funktioner och system fungerar enligt den, gemensamt godkända, 
kravspecifikationen som tas fram under förstudien.  
 

U P P S Ä G N I N G  
  
Uppsägningstid 
Uppsägning ska göras skriftligt. 
Uppsägningstiden är fyra månader för samtliga parter vid samarbete. 
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Omedelbar uppsägning 
Samarbetet kan alltid avbrytas med omedelbar verkan; 
– när det finns starka skäl att anta att andra parten är på sådant obestånd att 
ersättning inte kommer att utgå, respektive att leverantören inte kommer att 
fullfölja uppdraget eller 
– om andra parten av grov oaktsamhet bryter avtalet. 
  
Efter uppsägningen 
Leverantören ska till beställaren: 
– överlämna allt material som beställaren har äganderätt till och 
  
Leverantören har rätt att fakturera beställaren för samtliga tidigare ofakturerade 
belopp, vilka leverantören enligt avtalet är berättigad till, upp till tre månader 
efter avtalets upphörande. 
 

S L U T L I G E N  
Samtliga kostnader i denna offert är estimerade utefter information/underlag i 
presenterad offertförfrågan samt genomfört möte med IVL den 14/11. I det fall 
det framkommer nya eller förändrade förutsättningar/krav under projektet, som 
avsevärt skiljer sig från ursprungligt kommunicerade förutsättningar/krav, 
förbehåller sig leverantören rätten att justera i detta avtals redovisade priser. 
Denna typ av justeringar skall alltid ske i samstämmighet med beställaren och i 
god anda. 
 
Samtliga kostnaderna gäller exklusive moms. 50 % av kostnaderna av beställda tjänster 
faktureras vid projektstart, återstående del vid slutgodkänd leverans. Vid tillägg faktureras 50 % 
av kostnaderna vid beställning, återstående del vid slutgodkänd leverans.  
Betalningsvillkor 30 dagar.  
 
 
Stockholm 2017-12-21 
 
 
………………………………        …………………………….. 
Daniel Edenvik                                Thomas Sundén  
Edenvik Reklambyrå AB                 Sustainable Innovation i Sverige AB 
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Uppdragsavtal 

Mellan 

Sustainable Innovation i Sverige AB, org.nr 556753-4010, Barnhusgatan 3 2TR, 111 23 

Stockholm, nedan ”Beställaren” 

och 

IVL Svenska Miljöinstitutet AB, org.nr 556116-2446, Valhallavägen 81 

114 27 Stockholm, nedan ”IVL” 

har denna dag träffats följande uppdragsavtal, nedan ”Avtalet”. 

Beställaren och IVL kallas nedan gemensamt ”Parterna” och enskilt ”Part”. 

1. Uppdragets benämning

Testbäddsportalen back-end 

2. Uppdragets omfattning

Beställaren uppdrar åt IVL att som konsult bygga en komplett databasstruktur med tillhörande 

webAPIer samt tillhandage integration till front-end med drift och teknisk support till och med 

2019-09-01 med möjlighet till förlängning, (nedan “Uppdraget”). IVL åtar sig att utföra 

Uppdraget enligt de bestämmelser som anges i detta Avtal.  

Uppdragets innehåll och omfattning framgår av bifogad offert där samtliga optioner och 

uppdragsdelen ”Forum” utgår.  

Detta Avtal består av detta dokument, ”Huvuddokumentet”, samt följande bifogade 

handlingar: 

i) Bilaga [1] – Allmänna villkor för uppdrag utförda av IVL Svenska Miljöinstitutet

AB; med förändringen att punkt 10.4 utgår.

ii) Bilaga [2] – IVL:s Offert Testbäddsportalen

Vid eventuella motstridigheter mellan de i Avtalet ingående handlingarna ska villkoren i detta 

Huvuddokument gälla före övriga handlingar, och bilagorna sinsemellan ska gälla i den 

ordning som anges ovan. 

Vårt avtalsnr / offertnr: 710579 

Vår referens: Nils Boberg 

Bilaga 3

http://www.ivl.se/
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3. Genomförande

Arbetet med att bygga en lämplig databasstruktur ska ske agilt i nära samarbete med den front-

end utveckling som bedrivs tillsammans med uppdragsgivaren. Integrationen mellan front- och 

back end ska ske i takt med utvecklingen. 

Ändringar av Uppdraget ska skriftligen överenskommas mellan Parterna, innefattande 

eventuell ytterligare ersättning för detta. 

4. Leverans

Innan back-end slutlevereras genomförs nödvändiga test av system och integration för att 

säkerställa en hållbar struktur och prestanda. Projektet anses slutfört och färdiglevererat när 

beställaren godkänt leveransen och den fungerar enligt den, gemensamt godkända, 

kravspecifikationen som tas fram under förstudien. Vid eventuellt supportärende efter leverans 

garanteras en responstid på 36 timmar helgfri vardag exklusive semestertid. 

5. Uppdragsorganisation

Uppdragsansvarig hos IVL: Nils Boberg. 

010-788 66 34, nils.boberg@ivl.se

Uppdragsansvarig hos Beställaren: Thomas Sundén. 

070-944 11 70, thomas.sunden@sust.se

6. Tidplan och avrapportering

Uppdraget påbörjas 2017-12-21 och avslutas preliminärt 2018-05. 

7. Ersättning

IVL:s ersättning består av följande arvode: 

Utveckling: 140 000 kr exkl. moms 

Drift och teknisk support: 10 000 kr/år exkl. moms 

8. Fakturering

Fakturor ska ställas till: Sustainable Innovation i Sverige AB, Barnhusgatan 3, 111 23 Stockholm. 

Fakturor ska skickas som .pdf till ekonomi@sust.se och märkas med följande referens: 

”Testbäddsportalen back-end, proj nr 449” 

____________________ 

Detta Avtal är upprättat i två (2) likalydande exemplar varav Parterna har erhållit var sitt. 

mailto:ekonomi@sust.se
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Ort Datum Ort Datum 

………………… ………………… ………………… ………………… 

IVL SVENSKA MILJÖINSTITUTET AB Sustainable Innovation i Sverige AB 

--------------------------------------- 

Namnteckning 

--------------------------------------- 

Namnteckning 

__________________________ __________________________ 

Namnförtydligande Namnförtydligande 



B I L A G A  1

4 

A l l m ä n n a  v i l l k o r  f ö r  u p p d r a g  u t f ö r d a  a v

I V L  S v e n s k a  M i l j ö i n s t i t u t e t  A B  

Version [september] 2017 

1. INLEDNING 

1.1. Dessa Allmänna villkor för uppdrag gäller när IVL 

Svenska Miljöinstitutet AB (”IVL”) utför uppdrag som

konsult för Beställare. Villkoren bygger på ABK 09 – 

Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag inom arkitekt- 

och ingenjörsverksamhet av år 2009.

1.2. Dessa Allmänna villkor utgör Bilaga 1 till det 

Uppdragsavtal (”Avtal”) som IVL och Beställaren har 

ingått. Vissa begrepp har definierats i Avtalets 

Huvuddokument, vilka används med däri angiven 

betydelse även i dessa Allmänna villkor. 

1.3. I den mån Uppdraget innebär behandling av 

personuppgifter på ett sätt som i enlighet med gällande 

personuppgifts- och dataskyddsreglering medför att IVL 

får rollen som personuppgiftsbiträde ska Parterna 

samtidigt som Avtalet ingås även ingå ett separat 

personuppgiftsbiträdesavtal (”PuB-Avtal”). PuB-Avtalet 

biläggs detta Avtal. 

2. GENOMFÖRANDE 

2.1. IVL ska genomföra Uppdraget fackmässigt och med 

omsorg samt även i övrigt iaktta god yrkessed.

2.2. Parterna ska på IVL:s begäran gå igenom den 

information, de uppgifter och de handlingar som 

Beställaren förfogar över och som IVL behöver för att 

genomföra Uppdraget. Beställaren ska överlämna dessa 

handlingar till IVL. 

Parterna ska även i övrigt hålla varandra underrättade 

om förhållanden som kan antas ha betydelse för 

Uppdraget. 

2.3. Beställaren ska klargöra hur och till vem information, 

uppgifter och handlingar ska redovisas i Uppdraget.  

IVL får inte utan Beställarens medgivande lämna 

handlingar till annan för utförande av Uppdraget. 

2.4. Beställarens godkännande befriar inte IVL från ansvar 

för uppgifter, undersökningsmaterial eller tekniska 

lösningar. 

IVL är dock befriad från ansvar om denne föreslagit eller 

redovisat tekniska lösningar som denne bedömer vara 

förenade med särskilda risker och Beställaren godkänt 

lösningarna. Om IVL så begär ska Beställaren snarast 

lämna besked i sådan godkännandefråga.  

2.5. IVL ska utan dröjsmål skriftligen till Beställaren anmäla 

behov av arbete som inte ingår i Uppdraget eller behov 

av nya eller ändrade direktiv.  

Om Beställaren framställer krav på arbete som IVL anser 

ligger utanför Uppdraget ska IVL utan dröjsmål och 

senast innan sådant arbete påbörjas skriftligen anmäla 

detta till Beställaren. Ändringar av Uppdraget ska 

skriftligen överenskommas mellan IVL och Beställaren, 

innefattande eventuell ytterligare ersättning för detta. 

2.6. Arbete som har utförts utan beställning eller som har 

utförts utan att anmälan gjorts enligt 2.5 berättigar inte 

till ersättning om inte sådan påföljd med hänsyn till 

omständigheterna skulle vara oskälig. 

2.7. Om Beställaren innan Uppdraget utförts avser att 

beträffande förhållande av betydelse avvika från IVL:s 

rekommendationer eller anvisningar ska Beställaren ge 

IVL möjlighet att informera om de konsekvenser en 

tänkt avvikelse kan medföra. 

3. ORGANISATION 

3.1. Vardera Parten ska utse en uppdragsansvarig för 

Uppdraget. Den uppdragsansvarige, eller den som den 

uppdragsansvarige utser, har behörighet att företräda 

sin huvudman med bindande verkan i ekonomiska och 

andra frågor som rör Uppdraget.

3.2. IVL får ta emot eller inhämta direktiv för Uppdraget 

endast av sådana personer som Beställaren utsett. 

3.3. Part ska redovisa den uppdragsorganisation som är av 

väsentlig betydelse för Uppdraget. Ändringar av 

uppdragsorganisationen får ske först efter samråd 

mellan Parterna. IVL har dock rätt att fritt byta ut 

personal för Uppdragets genomförande. 

IVL får inte anlita underkonsult utan Beställarens 

medgivande såvida det inte är fråga om arbetsuppgifter 

av rutinmässig art eller av mindre betydelse. Innan 

Beställaren utser sidokonsult, som IVL ska samarbeta 

med, ska IVL ges tillfälle att lämna synpunkter. 

3.4. Beställaren ska svara för att egna, IVL:s och Beställarens 

eventuella övriga avtalsparters arbeten samordnas med 

varandra, om inte annat avtalats. Beställarens 

samordningsansvar inskränker inte IVL:s skyldighet att 

inhämta erforderliga uppgifter för sitt eget arbete. 

3.5. Möten ska hållas och dokumenteras i den omfattning 

som Parterna kommit överens om. Parterna är skyldiga 

att delta i sådana möten och där företrädas av behörig 

person. Mellan Parterna är krav på skriftlighet uppfyllt 

genom anteckning i mötesprotokoll.  

4. TIDER 

4.1. IVL ska följa tidsplanen som anges i Avtalet. Beställaren 

ska lämna underlag, granska mottagna handlingar och 

lämna besked så att tidplanen kan följas.



 B I L A G A  1  

5 

4.2. IVL har rätt till tidsförlängning om IVL försenas på 

grund av förhållanden som denne inte orsakat och vars 

effekt denne inte rimligen kunnat undanröja. 

4.3. Part som får kännedom om förhållande som kan 

medföra ändring av tidplanen ska utan dröjsmål 

skriftligen underrätta den andra Parten.  

Om Part inte lämnar sådan underrättelse, får Parten inte 

åberopa förhållandet annat än om den andra Parten 

insett eller bort inse förhållandet och att det inverkar på 

tidsplanen. 

Efter underrättelse ska IVL upprätta förslag till den 

ändring av tidplanen som förhållandena föranleder. 

4.4. Om Beställaren begär att tidplanen ska ändras eller att 

arbetet ska avbrytas under viss tid eller forceras, har IVL 

rätt till skälig ersättning för merkostnad enligt 7.2. 

4.5. Uppdraget är, om inte annat avtalats, slutfört när IVL   

lämnat sin slutleverans av Uppdraget. 

5. ANSVAR 

5.1. IVL ansvarar, med nedan angivna begränsningar, för 

skada som denne orsakat Beställaren genom bristande 

fackmässighet, åsidosättande av sedvanlig omsorg eller 

annan vårdslöshet vid genomförande av Uppdraget. 

Har Beställaren visat att skada uppstått och gjort 

sannolikt att skadan beror på en felaktighet i IVL:s 

handlingar eller en underlåtenhet av IVL, ska IVL för att 

frita sig från ansvar visa att han inte är ansvarig för 

skadan. 

5.2. IVL ansvarar för skador som upptäcks inom tre (3) år 

från den dag Uppdraget slutförts eller annars har 

upphört. 

5.3. IVL:s sammanlagda skadeståndsskyldighet för 

Uppdraget är begränsad till IVL:s arvode för Uppdraget. 

Ansvar för skada omfattar inte indirekta skador, såsom 

utebliven vinst, produktionsbortfall m.m. 

5.4. IVL ansvarar gentemot Beställaren för underkonsulters 

arbete som för eget arbete. Detsamma gäller det arbete 

som utförts av andra personer som IVL anlitat.  

5.5. IVL är under uppdragstiden och den tid som anges i 5.2 

skyldig att på egen bekostnad avhjälpa fel i handlingar 

som IVL tillhandahållit, om det inte medför olägenheter 

och kostnader för IVL som är oskäligt stora i förhållande 

till felets betydelse för Beställaren. Krav på att avhjälpa 

felet ska framföras av Beställaren inom skälig tid efter 

det att felet upptäckts eller bort upptäckas. Om kravet 

framförs senare, ska Beställaren svara för den 

merkostnad som den för sent framförda underrättelsen 

orsakat IVL.  

Felet ska avhjälpas inom skälig tid efter det att 

Beställaren har gett IVL tillfälle till det. Om felet inte 

avhjälps trots att IVL är skyldig att göra det, har 

Beställaren rätt att avhjälpa felet på IVL:s bekostnad.  

5.6. Krav på skadestånd ska för att kunna medföra rätt till 

ersättning framföras skriftligen inom tre (3) månader 

efter det att Beställaren fått skälig anledning att anta att 

IVL är ansvarig för skadan, dock senast nio (9) månader 

efter det att Beställaren fått kännedom om skadan. 

Kravet ska dessutom ha framställts inom ansvarstiden 

som anges i 5.2. 

5.7. Oavsett vad som anges ovan får Part kvittningsvis 

framställa anspråk på skadestånd enligt avsnitt 4 och 5 

inom en (1) månad efter det att den andra Parten 

framställt krav på skadestånd med anledning av 

Uppdraget. 

5.8. Beställaren får inte, som säkerhet för krav på 

skadestånd, hålla inne ersättning till IVL utöver ett 

prisbasbelopp efter det att IVL genom skriftlig 

bekräftelse från sin försäkringsgivare visat att 

försäkringen omfattar det skadeståndsansvar som kan 

komma att åläggas IVL. 

6. FÖRSÄKRING 

6.1. Handlingar och datamedia som förvaras hos IVL ska av 

denne vara försäkrade till betryggande belopp. 

6.2. IVL ska teckna och under ansvarstiden ha en 

konsultansvarsförsäkring med ett försäkringsbelopp 

som motsvarar avtalat skadeståndsansvar. Självrisken 

ska vara högst ett prisbasbelopp, om inte annat avtalats. 

6.3. IVL ska på begäran lämna Beställaren bevis om att 

sådan konsultförsäkring finns. 

6.4. Om Beställaren har framställt krav på skadestånd ska 

IVL inom tre (3) månader lämna in en skadeanmälan till 

sin försäkringsgivare. 

6.5. Med prisbasbelopp enligt bestämmelserna ovan avses 

prisbasbeloppet vid tiden för skadans upptäckt. 

7. ERSÄTTNING 

7.1. Arvodet är rörligt eller fast enligt vad som anges i 

Avtalet. 

a) Rörligt arvode betalas efter nedlagd tid. 

b) Fast arvode avser Uppdraget såsom det preciserats 

enligt Avtalet. 

7.2. Om Uppdraget förändras och detta påverkar IVL:s 

kostnader, ska ersättningen justeras vid: 

a) ändringar av Uppdraget som beställts eller anmälts i 

enlighet med 2.5 eller 2.6; 

b) forcering av arbetet på Beställarens begäran; 

c) ändring av tidplan som beror på en omständighet som 

Beställaren svarar för; 

d) oförutsedda beslut eller åtgärder av en myndighet som i 

mer än ringa mån påverkar Uppdragets omfattning. 

Vid justering av fast arvode ska i första hand en 

överenskommelse om nytt fast arvode träffas. Kan en 
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sådan överenskommelse inte träffas ska arvodet justeras 

utifrån avtalat eller skäligt timarvode. 

7.3. Om inte annat avtalats, ska IVL vid rörligt arvode 

månadsvis underrätta Beställaren om totalt på 

Uppdraget upparbetat arvode och nedlagda kostnader. 

Om överenskommen budget inte kan hållas, ska IVL 

utan dröjsmål skriftligen underrätta Beställaren om 

detta. 

7.4. Ersättning lämnas inte för IVL:s avhjälpande av fel i 

handlingar som upprättats eller tillhandahållits av IVL. 

Om felet föranletts av oriktig uppgift från myndighet, 

Beställaren eller någon annan som Beställaren anlitat, 

ska dock avhjälpandet ersättas med avtalat eller annars 

skäligt belopp, såvida inte IVL insett eller borde inse att 

uppgiften var oriktig. 

8. BETALNING 

8.1. Betalning erläggs enligt avtalad betalningsplan och mot 

faktura. 

Om inte annat avtalats genom betalningsplan eller på 

annat sätt fakturerar IVL en gång varje månad 

motsvarande värdet av utfört arbete. 

Fakturering och betalning av ändringar av Uppdraget 

ska ske månadsvis. 

8.2. Av fakturan, eller i samband med fakturering lämnad 

redovisning, ska arten och omfattningen av utfört arbete 

framgå. Fakturan ska betalas inom trettio (30) dagar 

efter mottagandet, om inte annat avtalats. Om Parterna 

är oense om någon del av fakturan ska dock ostridigt 

belopp betalas inom denna tid.  

Vid försenad betalning utgår ränta enligt räntelagen. 

8.3. Beställaren ska utöver ersättning betala den 

mervärdesskatt som följer av författning. 

8.4. Om det finns starka skäl för en Part att anta att den 

andra Parten inte kommer att uppfylla en väsentlig del 

av sina skyldigheter, får Parten innehålla sin egen 

prestation. I sådant fall ska den andra Parten genast 

underrättas. Om denne ställer godtagbar säkerhet för att 

skyldigheterna kommer att fullgöras har Parten inte 

längre rätt att innehålla sin prestation. 

9. AVBESTÄLLNING 

9.1. Beställaren har rätt att avbeställa sådana delar av 

Uppdraget som inte genomförts. 

9.2. Om avbeställningen beror på myndighetsbeslut som 

Beställaren inte kunnat råda över, har IVL rätt till 

ersättning för utfört arbete, nedlagd kostnad och skälig 

kostnad för avveckling som inte ersätts på annat sätt. 

Detsamma gäller om förutsättningarna för fullföljandet 

av Uppdraget, utanför Beställarens rådighet, har ändrats 

i väsentlig omfattning och det med hänsyn till detta inte 

är rimligt att fullfölja Uppdraget. 

9.3. Vid annan avbeställning har IVL därutöver, med hänsyn 

till Uppdragets art och omfattning, rätt till ersättning för 

utebliven skälig vinst på sådan del av Uppdraget som 

inte ska genomföras till följd av avbeställningen. 

9.4. Vid avbeställning ska resultatet av utfört arbete 

redovisas och överlämnas till Beställaren senast när 

Beställaren fullgjort sin betalningsskyldighet. 

Efter överlämnande får resultatet av Uppdraget 

användas på samma sätt som om Uppdraget fullföljts. 

10. RÄTT TILL UPPDRAGSRESULTATET M.M. 

10.1. Beställaren ska ha äganderätt till allt material och alla 

resultat som uppkommer vid Uppdragets utförande. 

Alla immateriella rättigheter hänförliga till Uppdraget, 

t.ex. upphovsrätt, uppfinningar, know-how m.m., utgör 

Beställarens egendom. 

10.2. IVL har en vederlagsfri och icke-exklusiv rätt att nyttja 

resultatet och härtill hänförliga immateriella rättigheter. 

Nyttjanderätten är inte begränsad geografiskt eller i tid 

och innefattar en rätt att göra erforderliga anpassningar 

och förändringar. Nyttjanderätten får överlåtas i 

samband med överlåtelse av verksamheten eller del av 

verksamheten. 

10.3. Part ansvarar för att de handlingar som tillhandahålls av 

denne får användas för avsett eller särskilt avtalat 

ändamål. Detta gäller dock inte om den andra Parten 

insett eller bort inse att så inte är fallet. 

10.4. Beställaren ska namnge IVL då uppdragsresultat 

presenteras.  

10.5. IVL har kvar ensam äganderätt till de metoder, 

processer, know-how och övriga immateriella 

rättigheter (inklusive t.ex upphovsrätt) som IVL 

använder för utförande av Uppdrag. 

10.6. Demonstrationsmaterial som Beställaren särskilt beställt 

och bekostat är dennes egendom. 

10.7. Om en uppfinning har tillkommit väsentligen som ett 

resultat av Uppdraget och värdet av den rätt till 

uppfinningen som Beställaren får uppenbarligen 

överstiger vad som kunnat förutsättas med hänsyn till 

IVL:s arvode och andra omständigheter, har IVL rätt till 

skälig ersättning utöver arvodet. Krav på sådan 

ersättning ska framställas senast sex (6) månader efter 

det att IVL slutfört Uppdraget. 

10.8. Beställaren har inte rätt att på något sätt publicera eller 

att i marknadsföring, reklam, säljfrämjande åtgärder 

eller liknande använda eller hänvisa till IVL:s 

firmanamn eller varumärke(n) utan IVL:s föregående 

skriftliga godkännande. Motsvarande gäller för 

firmanamn och varumärke(n) tillhörande IVL:s 

dotterbolag eller andra bolag/juridiska personer vilka 

ingår i samma koncern/företagsgrupp som IVL. 

11. SEKRETESS 

11.1. Part förbinder sig att under Uppdragets utförande och 

fem (5) år efter Uppdragets slutförande inte för tredje 

man avslöja konfidentiell information, vilken Part 

erhåller från den andra Parten eller som framkommer 

vid genomförandet av Uppdraget. 
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11.2. Med "konfidentiell information" avses all information 

som av Part, genom märkning eller på annat sätt, 

angivits vara av konfidentiell natur, med undantag för:  

a) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till 

allmän kännedom på annat sätt än genom brott från 

Parts sida mot innehållet i Avtalet; 

b) upplysning, som Part kan visa att han redan kände till 

innan han mottog den från den andra Parten;

c) upplysning, som Part mottagit eller kommer att mottaga 

från tredje man utan att vara bunden av sekretessplikt i 

förhållande till denne. 

11.3. Part förbinder sig att tillse att anställda, konsulter och 

styrelseledamöter hos Part inte till utomstående 

vidarebefordrar konfidentiell information. 

11.4. Part förbinder sig, utan begränsningar i tiden, att inte 

utan tvingande skäl avslöja: 

a) förekomsten av Avtalet eller skiljedom i anledning av 

Avtalet (IVL har dock rätt att åberopa Uppdraget som

referensobjekt),

b) innehållet i Avtalet eller skiljedom i anledning av 

Avtalet, eller 

c) information om förhandlingar, skiljeförfarande eller 

medling i anledning av Avtalet.

12. HÄVNING 

12.1. Beställaren har rätt att häva Avtalet och få ersättning för 

skada om IVL: 

a) väsentligt misskött Uppdraget och inte utan dröjsmål 

efter skriftlig anmodan vidtagit rättelse;

b) i väsentligt hänseende brutit mot Avtalet och inte utan 

dröjsmål efter skriftlig anmodan vidtagit rättelse;

c) kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter 

begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande; 

eller 

d) utan medgivande från Beställaren överlåter Avtalet på 

annan och detta är av beaktansvärd betydelse för 

Beställaren. 

IVL har rätt till den ersättning som svarar mot vad 

arbetet är värt. 

IVL ska snarast efter besked om hävning överlämna 

resultatet av utfört arbete till Beställaren.  

Hävning ska ske skriftligen.  

12.2. IVL har rätt att häva Avtalet om Beställaren: 

a) i väsentligt hänseende brutit mot Avtalet och inte utan 

dröjsmål eller skriftlig begäran vidtagit rättelse;

b) vidhåller begäran som innebär att IVL ska efterge kravet 

på god yrkessed; 

c) kommer på obestånd och inte ofördröjligen efter 

begäran ställer betryggande säkerhet för sitt åtagande;

eller 

d) utan medgivande från IVL överlåter Avtalet på någon 

annan och detta är av beaktansvärd betydelse för IVL. 

IVL är i dessa fall berättigad till ersättning för utförd del 

av Uppdraget, skälig kostnad för avveckling samt 

utebliven skälig vinst på den del av Uppdraget som inte 

blivit utförd. 

IVL ska överlämna uppdragsresultatet senast när 

Beställaren fullgjort sin betalningsskyldighet.  

Hävning ska ske skriftligen. 

12.3. Efter överlämnande enligt 12.1 och 12.2 får resultatet av 

Uppdraget användas på samma sätt som om Uppdraget 

fullföljts. 

13. ÖVERLÅTELSE, ÄNDRINGAR M.M. 

13.1. Part får inte, varken helt eller delvis, överlåta eller 

pantsätta sina rättigheter eller skyldigheter enligt 

Avtalet utan motpartens föregående skriftliga 

godkännande. 

13.2. Ändringar av och tillägg till Avtalet ska för att vara 

bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade 

av Parterna. 

14. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING M.M. 

14.1. På Avtalet ska svensk lag tillämpas.

14.2. Tvist som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt 

avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av 

Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut (SCC). 

Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om 

inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, 

tvisteföremålets värde och övriga omständigheter 

bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas. I 

sistnämnda fall ska SCC också bestämma om skilje-

nämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. 

14.3. Skiljeförfarandets säte ska vara Stockholm. 

14.4. Den omständigheten att en tvist har hänskjutits till 

rättsligt avgörande berättigar inte IVL att avbryta 

Uppdraget. Beställaren har inte heller på sådan grund 

rätt att innehålla belopp som inte direkt omfattas av 

tvisten, eller underlåta att i övrigt fullgöra sina 

åligganden.  

14.5. Oberoende av vad som föreskrivits i denna punkt 14 har 

Part rätt att ansöka hos myndighet om betalning av 

ostridig och förfallen fordran avseende Uppdraget. 

______ 
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Offert Testbäddsportalen 

IVL Svenska Miljöinstitutet har härmed nöjet att erbjuda följande arbeten till Sustainable 

Innovation AB i enlighet med ”Offertförfrågan Webbportal”.  

Offerten omfattar endast back-end. 

Genomförande 

IVL erbjuder en komplett databasstruktur med tillhörande webAPIer, samt integration 

till front-end. Efter uppdragets slut garanteras drift och teknisk support under 3-5 år.  

Bakgrund till Envirobase 

IVL driver en molntjänst som kallas Envirobase vilken utnyttjas av svenska 

miljötekniknoder, Tillväxtverket och UNEP för att visa upp information kopplat till 

svenska lösningar och företag inom miljöteknik och hållbar samhällsbyggnad. Idag 

innehåller Envirobase mer än 1100 företag, 200 besöksobjekt, ett flertal besöksprogram 

samt nyheter och evangemang. 

Databasens innehåll administreras av IVL tillsammans med de regioner som är 

medlemmar i nätverket via en administratörsapplikation skriven i .NET. 

Genom att dela system minskar kunderna sina kostnader för att bygga egna, samt öppnar 

för möjligheter till samarbete kring studiebesök. Det viktigaste incitamentet är dock att 

arbetsbördan som det innebär att underhålla och uppdatera innehållet i data basen 

minskar. 

OFFERT NR 710579 
Datum 

2017-10-17 

Sustainable Innovation AB 

Yasmina Ganse 

Barnhusgatan 3 
111 23 Stockholm 
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Exempel på webbportaler anslutna till Envirobase fv: 

- http://smartcitysweden.com/

- https://www.ctc-n.org/about-ctcn/organisations/ivl-swedish-environmental-research-institute

- http://swedishcleantech.se/ 

- http://www.greengothenburg.se/

Anpassningar för Testbäddsportalen 

Den övergripande planen är att bygga ut den befintliga struktur som finns i systemet 

Envirobase för att kunna lagra information om testbäddar. Envirobase är en Microsoft 

SQL relationsdatabas och ligger idag på molntjänsten Microsoft Azure. 

Innehållet i databasen kommer likt befintlig struktur att kommuniceras via webAPIer till 

den webbportal som ska byggas parallellt med back-end arbetet. Trots att 

testbäddsportalens databasstruktur är tänkt som en utbyggnad av en befintlig struktur i 

Envirobase kommer den vara portabel om en flytt skulle önskas.  

Arbetet med att bygga en lämplig databasstruktur ska ske agilt i nära samarbete med den 

front-end utveckling som bedrivs tillsammans med uppdragsgivaren. Integrationen 

mellan front- och back end sker i takt med utvecklingen. Tekniker, delkrav och 

uppskattad kostnad beskrivs nedan. 

http://smartcitysweden.com/
https://www.ctc-n.org/about-ctcn/organisations/ivl-swedish-environmental-research-institute
http://swedishcleantech.se/
http://www.greengothenburg.se/
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System och prestanda 

Databasen och webAPIerna kommer 

tillsammans med Envirobase ligga på 

molntjänsten Microsoft Azure. Azure är en 

kraftfull molntjänst som medför hög 

säkerhet och driftsäkerhet, prestanda efter 

behov samt bra support. Molntjänsten kan 

på begäran generera rapporter kring 

prestanda, avbrott och kapacitet. Backups 

tas reguljärt och vid oförutsett haveri kan Azure återställa databasen.  

Uppskattad kostnad för implementering och integration till front-end: 25 000 kr 

Innehåll / Struktur 

Envirobase databasstruktur kommer byggas ut för att ge möjligheten att lagra en mängd 

information kring testbäddar, dess pågående projekt, ägare, samt idéägare och 

behovsägare. Strukturen kommer tillåta att relationer byggs mellan testbäddar och olika 

typer av användare, men också till de företag, besöksprogram och besöksobjekt som 

redan finns i Envirobase. Det kommer även finnas möjlighet att lagra information på 

minst två språk. 

Uppskattad kostnad: 50 000 kr 

 

 

Systemöversikt 

Del Teknik 

Molntjänst Microsoft Azure 

Databas Microsoft SQL Server 

12.0.2000.8 

Web APIer .NET Framework 4.6 
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Profiler / Inloggning 

För autentisering använder sig IVL av OpenID Connect vilket är ett decentraliserat och 

tryggt autentiseringsprotokoll som gör att användaren kan autentiseras med hjälp av 

flera tjänster såsom Google, Twitter och Facebook. Lösenorden är krypterade och OpenID 

Connect tillåter även tvåfaktorsautentisering vid behov. Specifika användarprofiler byggs 

till sist upp i databasen och kan därmed tillges olika nivåer av access. 

Uppskattad kostnad: 10 000 kr 

Sökfunktion / Matchmaking 

För att möjliggöra en avancerad sök- och matchmaking funktion på webbportalen 

kommer en struktur för dynamisk kategorisering och filtrering byggas. Tillsammans med 

de relationer som kommer att skapas mellan objekten i databasen kan innehållet länkas 

ihop och sorteras ut efter önskemål. Strukturen kommer också tillåta obegränsade nivåer 

av underkategorier och filter som sedan kan editeras av en administratör efter behov. 

Uppskattad kostnad: 20 000 kr 

Forum 

Struktur till att lagra data från ett webbforum kommer ges vid behov. Denna struktur 

kommer anpassas efter vald front-end lösning. 

Uppskattad kostnad: 10 000 kr 

Kalender (Nyheter / Events) 

Databasstrukturen kommer tillåta att användare skapar nyheter och events som sedan 

kan presenteras på webbportalen eller skickas via mail. 

Uppskattad kostnad: 5 000 kr 

Statistik 

Önskvärd statistik kring testbäddar och användare kommer kunna lagras i databasen för 

att sedan presenteras på lämpligt sätt i webbportalen. 

Uppskattad kostnad: 10 000 kr 

Administration 

Under arbetets gång kommer möten äga rum för avstämningar och feedback. Även en 

viss tid för dokumentation reserveras. 

Uppskattad kostnad: 20 000 kr 

 

Totalt: 140 000 kr 
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Mervärden av att ingå i Envirobase 

Utöver att bygga det verktyg som efterfrågats i offertförfrågan kommer det att finnas ett 

antal mervärden av att konstruera back-end som en del av Envirobase: 

- Testbäddarna kan komma att bli en del av de studiebesök som erbjuds inom de 

regioner som använder systemet.  

- Nyheter och events som publiceras kan även publiceras på andra webbportaler 

anslutna till systemet såsom Swedish Cleantech (http://swedishcleantech.se/) och 

Smart City Sweden (http://smartcitysweden.com/).  

- Det finns redan 1100 företag i databasen som uppdateras mer eller mindre 

löpande av de regionala användarna och av företagen själva.  

- Redigering av företagens profil blir möjlig genom Envirobase mobilapplikation. 

Optioner 

Nedan beskrivs de optioner IVL erbjuder i offerten. 

Anpassning av Envirobase administrationsverktyg 

 

Envirobase administrationsverktyg 

 

Idag administreras Envirobase innehåll med hjälp av en administrationsapplikation 

skriven i .NET. Applikationen skulle kunna byggas ut för att även ta hand om de 

testbäddar som finns i databasen, vilket gör det även lättare för en huvudadministratör 

att få översikt på testbäddarna, användarna, nyheter/events, kategorier, statistik och 

dylikt. Vidare skulle en administratör lättare kunna knyta testbäddarna till de företag och 

besöksprogram som Envirobase innehåller. Applikationen kräver givetvis en inloggning 

som även stödjer tvåfaktorsautentisering vid behov. 

Pris: 150 000 kr 

http://swedishcleantech.se/
http://smartcitysweden.com/
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Bokningssystem för studiebesök  

De testbäddar som tar emot studiebesök kan enkelt få ett administrationsverktyg för 

detta genom Envirobase. Genom verktyget kan besökare skicka bokningsförfrågan till 

testbäddsägaren, som hanterar bokningen i Envirobase varvid företagen i testbädden ser 

detta i flödet i mobilappen. 

Pris: 0 kr (under förutsättning att Envirobase administratörsverktyg används) 

Mobilapplikation 

 

Envirobase mobilapplikation 

 

Envirobase utvecklar just nu en mobilapplikation som företagen kan använda för att 

komplettera sin profil, se ett relevant nyhetsflöde, få överblick var de är exponerade i 

systemet och få notifikationer om kommande studiebesök. Mobilapplikationen kommer 

var tillgänglig för både iOS och Android. 

Pris: 0 kr (under förutsättning att Envirobase administratörsverktyg används) 

Underkonsult/er 

Om inget annat avtalas har IVL rätt att anlita underkonsult för utförande av uppdraget. 
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Tidsplan 

Uppdraget kan påbörjas snarast efter beställning och avslutas efter överenskommen 

tidsplan, vilket dock förutsätter att ni accepterar denna offert inom skälig tid och 

tillhandahåller IVL nödvändiga uppgifter/material för uppdragets utförande. 

Budget/kostnader 

IVL erbjuder sig att utföra uppdraget till följande arvode. 

Utveckling: 140 000 kr exkl moms  

Drift och teknisk support: 10 000 kr/år exkl moms 

Ansvar 

IVL:s sammanlagda skadeståndsskyldighet är begränsad till IVL:s arvode för uppdraget. 

Ansvar för skada omfattar inte indirekta skador, såsom utebliven vinst, 

produktionsbortfall m.m. 

 

IVL ansvarar för skador som upptäcks inom tre år från den dag uppdraget slutförs eller 

annars har upphört. 

Handläggare 

Handläggare från IVL för uppdraget är Nils Boberg. 

Fakturering/betalningsvillkor 

Uppdraget utförs mot månatlig fakturering. Betalning ska ske inom 30 dagar från 

fakturadatum. 

Allmänna villkor 

ABK 09 gäller i tillämpliga delar om inte annat anges uttryckligen. 

Offertens giltighet 

Denna offert är giltig till och med den 2017-11-17. 

Övrigt 

För utförande av uppdraget gäller svensk lag. 

 



Smart Built Environment
c/o IQ Samhällsbyggnad, Drottninggatan 33, SE-111 51 Stockholm. Telefon +46 70-645 16 40

www.smartbuilt.se info@smartbuilt.se

1. Om projektet

Bakgrund 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhällsbyggnads-
sektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som realiserar de nya 
möjligheter som digitaliseringen för med sig. Det är en långsiktig satsning för att ta fram mer 
hållbara och integrerade sätt att bygga, där en gemensam informationsstruktur är nyckeln. 
Satsningen ska skapa förutsättningar för Sveriges internationella konkurrenskraft och hållbara 
lösningar på globala samhällsutmaningar. Smart Built Environment samordnas av IQ 
Samhällsbyggnad.  

De senaste åren har användningen av begreppet testbädd ökat i Sverige och flera satsningar för 
att öka förekomsten och kvaliteten i olika testbäddar har initierats såsom Testbäddar för 
miljöteknik (Vinnova), Testbäddar inom hälso-/sjukvård och äldreomsorg (Vinnova) och Test 
Site Sweden (Lindholmen Science Park). Nyligen lanserade regeringen också satsningen 
Testbädd Sverige med målsättningen att göra det mer attraktivt att investera i svenska 
forsknings- och innovationsmiljöer. 

Testbäddar inom Smart Built Environment ska skapa och erbjuda miljöer för att testa samt 
verifiera de idéer som är relevanta för Smart Built Environments långsiktiga effektmål (dvs 40% 
minskad miljöpåverkan, 33% minskning av byggtiden, 33% minskning av byggkostnader samt 
fler nya värdekedjor och affärsmodeller). Definitionen av en testbädd är snarlik i de ovan 
nämnda satsningarna och inom Smart Built Environment lyder den: 

”Testbäddar är fysiska eller virtuella miljöer där företag, akademi och andra organisationer ska 
kunna samverka vid utveckling, test och införande av nya produkter, tjänster, processer eller 
organisatoriska lösningar.” 

Det går att dela in Testbäddar i 3 olika kategorier. 

1. Lab
Testbädd som ”laboratorium” där enskilda egenskaper/funktioner hos tekniken kan testas i 
kontrollerad miljö. Specialiserad laboratorieutrustning vid forskningsinstitut, universitet och 
högskola eller företag är exempel på sådana resurser. Utmärkande är att fokus ligger på test av 
enskilda funktioner och prestanda, inte på test av hela system i verklighetsliknande situationer. 

Kommunikationsplan 
Testbäddsportal för digitaliserat 
samhällsbyggande, fas 2 – 2018- sept. 2019

2019-01-14 vers. 4 

Bilaga 4
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2. Konstruerad/simulerad användarmiljö 
Testbädd som ”konstruerad/simulerad användarmiljö” för test/demo på systemnivå av hela 
produkter, tjänster eller processer. Avskilda provbanor för vinterbiltester i norra Sverige är 
exempel inom denna kategori. Gemensamt är att testbädden här möjliggör tester på system-, 
process- och produktnivå samt att den avskilda testmiljön erbjuder/simulerar så 
användningslika förhållanden som möjligt. 
 
3. Verklighetslabbet 
Testbädd som ”verklig användarmiljö” där teknik testas i och av den verksamheten och 
organisation där tekniken eller processen är avsedd att användas. Test av nya 
avfallshanteringssystem i bostadsområden, prov med nya ekologiska insatsvaror i befintliga 
produktionsprocesser, test av olika typer av ekosystemtjänster eller transportlösningar i 
specifika stadsdelar är exempel inom denna kategori. 
 

Syfte 

Idag saknas det en överblick av befintliga testbäddar, vilket innebär en risk att medel för 
forskning och utveckling inte används optimalt, på grund av att dubbelarbete sker eller för att 
behovsanalyser saknas. Det finns ett behov av en ökad och effektiv dialog på ett övergripande 
plan mellan behovsägare, idéägare och de organisationer som erbjuder testbäddar.  

Grundkonceptet i testbäddsplattformen är att stimulera dialog både mellan initiativ inom 
ramarna för Smart Built Environment, och mellan andra aktörer i samhällsbyggnadssektorn 
(som antingen har behov av att testa idéer eller är aktörer som har kunskap och kapacitet att 
testa idéer och koncept). Dessa aktörer kan även vara verksamma inom social, demokratisk eller 
digital hållbarhet. En effektiv matchning mellan behovsägare och testbäddsägare behövs för att 
sporra nya idéer att utvecklas till färdiga koncept, korsbefrukta och förädla idéer kring hur de 
långsiktiga effektmålen kan nås samt för att säkerställa att rätt testbädd används i varje 
situation och att de utnyttjas fullt ut. 

Projektet ska även utreda hur möjligheterna ser ut att efter den initiala driftsfasen expandera 
testbäddsportalen till att engagera såväl utländska behovsägare som internationella testbäddar, 
respektive bredda tillämpningen till att omfatta fler strategiska innovationsprogram eller 
åtminstone samverka med dessa. 

 

Avgränsning 

Denna del är den andra fasen i projektet. I den första fasen togs det fram ett upphandlings-
underlag samt en kompletterande ansökan om medel för inköp till Fas 2. Denna 
kommunikationsplan behandlar endast Fas 2 i projektet – upphandling, utveckling (test och 
verifiering) och driftsättning av en testbäddsportal samt marknadsföring. Portalen lanseras i 
maj 2018.  

Hela projektet löper under perioden dec 2016 – sep 2019 och har fått stöd från det strategiska 
innovationsprogrammet Smart Built Environment, som är en del i satsningen Strategiska 
innovationsområden som finansieras av Vinnova, Energimyndigheten och Formas. 
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2. Målgrupper 

Primära målgrupper 
Testbäddsägare 
Det vill säga de som har någon form av testbädd eller har planer på att starta en testbädd 
enligt ovanstående definition. T ex laboratorier, fastighetsägare, forskare inom 
samhällsbyggnad och IT, högskolor och universitet, företag m m. 

Behovsägare 
Fastighetsägare, forskare inom samhällsbyggnad och IT, materialindustrin, 
forskningsprojekt inom IQSamhällsbyggnad, blivande eller befintliga projektägare och 
partners i SIPar/testbäddar, investerare, offentliga myndigheter och förvaltningar. 

Sekundära grupper 
Media, Regionförbund, Nätverket SISP, Vinnova, Formas……… 

 

2.1 Önskat resultat från målgrupperna 

De ska förstå nyttan av portalen och lära sig använda den. 

De ska förbinda sig att använda testbäddsportalen. 

De ska agera ambassadörer, dvs. sprida kännedom om detta arbete i sina nätverk. 

Några ur den primära målgruppen finns med i test- och verifieringsfasen. 

  

2.2 Budskap 

Varför använda Testbäddsportalen? 

– skapa överblick av befintliga testbäddar 

– skapa dialog och samordning mellan idéägare, behovsägare och testbäddsägare 

– förenkla vägen till test och verifiering  

– sporra till att nya idéer utvecklas till färdiga koncept 

– korsbefrukta och förädla idéerna 

– säkerställa att rätt testbädd används 

– underlätta till att testbäddarna används fullt ut 

– snabba upp kommersialiseringen av svenska innovationer 

 

3. Strategi för att nå målgrupperna 

3.1 Talespersoner 

• Styrgruppen 
• Projektledaren för arbetsgruppen  
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• Ansvariga för projektet inom IQ Samhällsbyggnad 
• Kommunikatören till portalen 

 

3.2 Kanaler 

Relevanta webbplatser bland inblandade partners 
• Smart Built Environments kanaler: www.smartbuilt.se, nyhetsbrev och sociala medier. 

• Sustainable Innovations kanaler: My Newsdesk, www.sust.se, sociala medier. 

• Byggherrarnas kanaler: månadsbrev, www.byggherre.se, sociala medier. 

• IVL, www.ivl.se 

• Urban ICT Arena, www.urbanictarena.se 

 

 

Sociala medier tillhörande: 
Testbädden 

eget konto på LinkedIn 

Testbäddsägarna 

Annonser i sökmotorer och sociala medier. 

Media 
Digitala Nyhetsbrev - banner med info om portalnamnet. 

 

Gemensamt Pressmeddelande 
Via Susts My Newsdesk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.smartbuilt.se/
http://www.sust.se/
http://www.byggherre.se/
http://www.ivl.se/
http://www.urbanictarena.se/
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4. Aktivitetsplan Våren 2018 – sept. 2019 

 

Aktivitet Målgrupp Kanal Tidpunkt Ansvarig Status Uppföljning 

Infomöte hos Sust. Alla målgrupper Frukostsem. 29 nov. 
Thomas, 

Marcus 
OK 

Presentation av 

möjligheterna med 

portalen 

Rekrytering av 

testbäddsägare och 

behovsägare till 

test- och 

verifieringsfasen 

 Testbäddsägare 

och behovsägare 

Personliga 

kontakter 
Mars - April Alla  OK   

Informationstext  Intresserade 

Smart Built 

Environment

s webbplats 

Maj Thomas S  OK 
 Uppdateras för 

lansering 

Lanseringsevent 
Testbädds-ägare 

och Behovsägare 

 Personliga 

kontakter, 

mejlinbjudan 

31 Maj Projektgr. OK  ICT Arena, Kista 

Smarta Städer Alla målgrupper seminarium 28-29 nov. Marcus  OK 
Utställning med 

möjlighet till demo 

Almedalen 
Alla som är där 

och intresserade 

 Andras 

event, litet 

kort? 

1-8 juli  OK   

Hackathon 
Utvalda 

Testbäddar 
Ringa till 12 april  OK 

 Hos IVL i Hammarby 

Sjöstad 

Projektledardag 

SBE 

Projektledare 

och samordnare i 

programmet 

Programpun

kt i dagens 

program 

7 maj Thomas S OK KTH 

Info om portalens 

syfte o användning 

Testbäddsägare, 

presumtiva 
PPT Klar Marcus OK 

Till presumtiva 

testbedsägare o andra 

intresserade 

Info om portalens 

användning 
Testbäddsägarna Webbinar 

28 sep, 18 

okt, 22 okt 
Marcus OK Separat inbjudan 

Samhällsbyggnadsd

agarna 
Alla målgrupper seminarium 

1-2 okt. 

2018 
Thomas OK  

Smart Builts 

årsmöte 
Finansiärer Mässa 2 okt  Marcus, Saga OK Visa portalen i pauserna 
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Aktivitet Målgrupp Kanal Tidpunkt Ansvarig Status Uppföljning 

Pressmeddelande 

Samhälls-

byggnads-

sektorn 

Via Sust 
Maj, inför 

lansering 
Thomas S  

Ev. nya PM beroende på 

utvecklingen 

Roadtrip Göteborg, 

Malmö, Umeå, 

Borlänge, 

Linköping, 

Stockholm 

 

Alla målgrupper 

och 

testbäddsägarna 

Lokala event 
21 feb Gbg 

2019 

Johan och 

Marcus 

övriga 

datum 

under 

planeri

ng 

Presentation av 

möjligheterna med 

portalen, träffa andra 

testbäddsägare 

Information Testbäddsägarna Mejl Våren 2019 Marcus, Saga  
Efter mötet med Rise 

och SIPar 

Lägga in adresser i 

nyhetsbrevslistan 
  Jan. 2019 Marcus   

Banner/länkinfo alla 
Digitala 

medier 
Jan. 2019 Marcus  

Till Swedish 

Cleantech.com, Smart 

City Sweden.com 

LinkedIn-sida Följare LinkedIn 
Nov-dec. & 

våren 2019 
Marcus  

Uppdateras av 

projektgruppen  

nya testbäddar, nyheter, 

utveckling av 

testbädden 

Nyhetsbrev t 

utvalda RISE-

bäddar 

RISE-testbäddar Mejl Våren 2019 Johan  Kolla med Jon 

Info om 

testbäddsportalen 

Samhällsbyggn. 

sektorns 

branschorg. 

Deras 

nyhetsbrev 

till sina resp. 

medlemmar 

Våren 2019 Saga  
Fr pressmeddelandet o 

från Portalen 

Mall för nyheter till 

testbäddsportalen 
Testbäddsägare 

Portalen Mejl 

testbäddsäga

rna 

Våren 2019 Saga, Marcus  
Skriv en ”checklista” 

 

Utskick till 

testbäddsägare 
  

Löpande 

Våren 2019 
Saga, Marcus  

Uppdatera testbäddsinfo 

till engelska 

Nyhetsbrev om nya 

temaområden 

Inbjudan till mingel 

Checklistan 
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5. Uppföljning, mätning och utvärdering  

• Har arbetsgruppen fått ny kunskap? 

• Har vi nått målgrupperna? 

• Har vi genomfört aktivitetslistan?  

• Vad kan vi ta med oss till fas 3? 
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