
Lansering av utbildning om 
systematisk hantering av 
hållbarhetskrav genom hela 
byggprocessen
Webbinariet startar 8.00

Ställ dina frågor till talarna via chatten

OBS: Webbinariet spelas in



Program
Välkommen
Kort om Smart Built Environment
Projektet Systematisk hantering av 
hållbarhetskrav genom hela byggprocessen 
Vad är kärnan i standarden och hur kan den 
implementeras?
Mikrolärandeprojektet och de utbildningar som 
tagits fram
Frågestund



”Vi nyttjar digitaliseringens 
möjligheter för att förändra 
strukturer och arbetssätt. 
Det bidrar till ett mer hållbart, 
effektivt och lönsamt 
samhällsbyggande”



Visionära mål – 2030 
Mål för programmets parter och aktörer som är beredda att förändra 
arbetssätt och affärer: 

• 40 procent minskad klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv för 
nybyggnad och renovering, avseende LCA, CO2-avtryck och LCC

• 33 procent minskning av total tid från planering till färdigställande för 
nybyggnad och renovering

• 33 procent minskning av de totala byggkostnaderna med säkerställd hög 
kvalitet

• Flera nya värdekedjor, affärsmodeller och verksamhetsmodeller, 
baserade på livscykelperspektiv, plattformar och nya konstellationer av 
aktörer





Fyra temaområden

Innovationer och 
nya tillämpningar

Informations-
infrastruktur

Värdekedjor 
och affärsmodeller

Kunskap och 
kompetens



Utlysningar
• Bred ansats
• Nya konstellationer
• Många förslag

Strategiska projekt
• Riktade satsningar, strategiskt
• Långsiktigt
• Nytta för många aktörer
• Bygga infrastruktur

Verktyg och metoder
• Innovationstävlingar
• Synteser
• Omvärldsspaningar
• Mötesplatser: seminarier/webbinarier, 

event, workshoppar
• Mikrolärande-utbildningar
• Coachning





Microlärande - Systematisk 
hantering av hållbarhetskrav 
genom hela byggprocessen

2021-10-14

Styrgrupp och Referensgrupp



Manuellt utbyte av 
ostrukturerad information

Digitalt utbyte av 
strukturerad information

Digitalt arbetssätt



Dokument 2D Modell 3D Modell Objekt i databas

Digital transformation

Dokumentorienterat Modellorienterat Lifecycle management



Manuellt informationsutbyte
Många olika sätt att strukturera och utbyta kravdefinitioner och efterlevnadsdeklarationer

Kvalitetssäkrat innehåll
Kravbeskrivningar är tydliga och kontrollerade

Modulariserat innehåll
Krav är nedbrutna till enskilda informationsobjekt

Automatisering
Efterlevnad rapporteras maskinellt

Digitaliserat informationsutbyte
Standard för strukturering och utbyte av krav och efterlevnadsdeklarationer

Detta projekt

Digital mognadstrappa



Digitalt objektorienterat 

Från dator 
till dator

Digitized information exchange 
of structured data

{
"requirements": [

{
"title": "Byggnadens energianvändning",
"acceptance_criterion": [

{
"definition_type": "Checklist",
"items": [

{
"item": "1.För småhus gäller 80 % av BBR 
24 eller 85 % BBR 25/BBR26/BBR 29."

},
{

"item": "2.För flerbostadshus och 
byggnader för förskola och skola gäller 85 
% av BBR 24 eller 90 % av BBR 25/BBR
26/BBR 29."

}
]

”identifier": ”04",
”identification_standard”: ”Intern”,
”version": ”3.13",

}
},
"organisation_source": {

"organisation": "Miljömärkning Sverige AB"
},
"applicability": [

{
”applicability": "AHD Förkolebyggnad, CoClass”…

Manuellt dokumentorienterat

Från människa 
till människa



Standard för digitalt 
informationsutbyte av krav och 

efterlevnadsdeklarationer

Molntjänst där standarden 
införts och testats på de vanligast 
förekommande hållbarhetskraven.

Återbruk, 
cirkulartitet
mfl



Vad är kärnan i 
standarden?



Identitet

Benämning

Struktur

Tillämpbarhet

Version

Definition

Beskrivning

Kontroll

Källa

Verifikat





Krav

Acceptans-
kriterium

Kontroll-
metod

Verifierings-
metod

Validerings-
metod





Tack!



Mikrolärande
• Smart Built Environment har 

många slutförda och 
pågående projekt med 
slutrapporter som finns 
tillgängliga

• Smart Built Environment vill 
nå ut till en bredare publik 
och göra kunskapen mer 
lättillgänglig



Vad är mikrolärande?
• Pedagogiskt material i små portioner (2-15 minuter)
• Varje avsnitt ska handla om en avgränsad fråga så att det blir en fristående 

modul
• Moduler som kan gås igenom fristående men som hänger ihop i en helhet
• Använder olika kanaler och med fördel mobilen, som passar för den 

stressade nutidsmänniskan 
• Kombinerar text, bild, video, quizz etc. för att engagera deltagaren



Vad gör projektet?
• Tar fram tre olika utbildningspaket utifrån tre befintliga projekt inom 

Smart Built Environment:

1. DigiGrow - inspirera och tipsa dig som jobbar inom 
samhällsbyggnadsförvaltningen

2. Nationella riktlinjer för livcykelinformation för byggd miljö
3. Systematiskt hantering av hållbarhetskrav – Lansering idag!
4. Eventuellt internt utbildningspaket riktat till projektledare inom Smart Built 

Environment – till hösten

• Testar lärplattform (GO +) och verktyg för att ta fram utbildning 
(Articulate) med hjälp av konsultföretaget TicTac.

• Utvärdering av resultatet och rekommendationer i en slutrapport
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