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Slutrapport 

Denna slutrapport avser projektet ”Systematisk hantering av hållbarhetskrav genom hela 

byggprocessen” som drivits inom ramen för programmet Smart Built Environment. 
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Utfall i förhållande till förväntade resultat och effekter 

Förväntan 

Vi förväntade oss följande effekter av projektet: 

1. Intresset att delta i standardiseringsarbete är tillräckligt stort för att GS1 ska kunna 

driva frågan på internationell nivå. 

2. Bjerking AB kan, genom användning av Incheck tillsammans med standardprototypen, 

se en potentiell produktivitetsökning på 25 % avseende leverans av miljö- och 

hållbarhetssamordning. 

3. Utveckling, pilottester och utvärderingen av nyttan av Incheck har gett Coresource 

Solutions tillräckligt underlag för beslut om framtida kommersiell paketering och 

investering i tjänsten. 

Utfall 

Vi ser följande utfall i förhållande till ovanstående förväntan: 

1. Under projektets gång har byggbranschens användargrupp Bygg hos GS1 enhälligt fattat 

beslut om att använda GTIN för identifiering av varor. Under hösten 2021 kommer en 

undergrupp till användargrupp Bygg, avseende identifiering av krav, att påbörja sitt 

arbete. Intresset för att åtminstone standardisera identifiering av krav är med andra ord 

tillräckligt stort. Frågan om GS1:s möjligheter att bidra till ytterligare standardisering av 

kravdefinitioners innehållsstruktur och logik, för att möjliggöra digitalt 

informationsutbyte, är i skrivande stund oklar.  

 

Andra aktörer, i form av Svensk Byggtjänst, 100Gruppen och projektet Nationella 

Riktlinjer, har uttryckt intresse av att ta över förvaltningen av standardprototypen och 

driva dess utveckling vidare till en internationellt etablerad standard. Ingen aktör har 

kunnat presentera en finansiering för detta. 

 

Eftersom vi fått finansiering för vårt efterföljande projekt (Systematiskt 

informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller), där standarden ska vidareutvecklas för 

att stödja kravställning kring inventering av avfall, återvinningsbart material och 

återbrukbara byggnadsdelar, kommer standardprototypen att förvaltas inom ramen för 

det projektet och sedan lämnas över till lämplig organisation. 
 

2. Bjerking ABs tester av Inchecks funktionalitet för att skapa och dela krav med andra 

organisationer, samt Bjerkings erfarenheter av Inchecks kommande funktioner för 
ärendehantering (som Bjerking testat i systemet Jira) visar en potentiell 

produktivitetsökning på minst 25 %.  

 

3. De presentationer och tester som genomförts kring molntjänsten Incheck visar på ett 

stort behov av digitaliserad kravinformation och kravhantering inom byggbranschen. 

Coresource Solutions har därför beslutat att gå vidare med en framtida kommersiell 

paketering och investering i tjänsten. Det första steget utgörs av det kommande 

projektet ”Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller” som drivs inom 

ramen för Smart Built Environment. 
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Utfall i förhållande till planerade arbetspaket och delmål 

Arbetspaket A - Projektledning   

Delmål: Löpande kvalitetssäkring och rapportering. 

Utfall:  Styrgruppsmöten och arbetsmöten har genomförts enligt plan i Teams. Resultatet har 

dokumenterats i de digitala samverksanstjänsterna Miro, Jira och Confluence. Engagemanget i 

styrgruppen och i arbetsgruppen har varit stort. Det har lett till upplevd hög kvalitet och 

effektivitet i genomfört arbete med bred förankring bland deltagarna. 

Styrgrupp: Christer Green, Svenskt Trä, Ivana Kildsgaard, Tengbom och 100Gruppen, Klas 

Eckerberg, Svensk Byggtjänst, Pehr Hård, SGBC, Robert af Wetterstedt (Projektledare), Bjerking, 

Staffan Olsson, GS1 och Ulf Bergvall, Coresource Solutions. 

Arbetspaket B - Standardprototyp   

Delmål: Första version av standardprototyp för digitalt informationsutbyte av hållbarhetskrav 

och efterlevnadsdeklarationer finns definierad. 

Utfall:  Standardprototypen, med begrepps-, informations- och datamodeller, samt en JSON-

struktur, har dokumenterats i samverkanstjänsten Confluence. Tjänsten är tillgänglig för 

projektdeltagarna och för referensgruppen. Standarden har definierats enligt gängse metodik 

för hur begreppsdefinitioner och modeller beskrivs och dokumenteras. För projektdeltagare 

med en bakgrund inom informationsmodellering eller systemutveckling har detta fungerat bra. 

Dock finns ett behov av att utveckla en mer informell och förenklad beskrivning som på ett mer 

pedagogiskt sätt beskriver standarden. Detta kommer att göras inom ramen för det efterföljande 

projektet ”Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller”. 

Tjänsten kommer att publiceras för allmänheten på projektportalen from Q3 2021 

https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/system-haallbar/ 

Ansvarig förvaltare av Tjänsten kommer att beslutas inom ramen för det efterföljande projektet 

”Systematiskt informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller”. 

Arbetspaket C – Första version av Incheck 

Delmål: Kunna använda Incheck som stöd för miljö- och hållbarhetssamordning.  

Utfall:  En första version av Incheck togs fram där bland annat kraven från Miljöbyggnad iDrift 

lades in utan problem. Detta visade att standarden och molntjänsten kan användas för att 

utveckla och dela kravdefinitioner i miljö- och hållbarhetssamordning.  

Arbetspaket D – Pilottest av Incheck för miljö- och hållbarhetssamordning 

Delmål: Utbyte av krav och efterlevnadsdeklarationer med Svenskt Trä genomfört. Bjerking AB 

ser en potentiell produktivitetsökning. Standardprototypen har överlämnats till GS1. Tillräckligt 

underlag finns för beslut om framtida kommersiell paketering av Incheck. 

Utfall:  Inget utbyte av krav och efterlevnadsdeklarationer med Svenskt Trä har genomförts. 

Detta kommer att göras inom ramen för det efterföljande projektet ”Systematiskt 

informationsutbyte för cirkulära affärsmodeller”. 

Ett API utvecklats tillsammans med en demonstrationstjänst. Från tjänsten kan en identitet på 

ett krav anges och hämtas digitalt (i JSON-format) från Incheck till demonstrationstjänsten. 

Bjerking ABs tester av Inchecks funktionalitet för att skapa och dela krav med andra 

organisationer, samt Bjerkings erfarenheter av Inchecks kommande funktioner för 
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ärendehantering (som Bjerking testat i systemet Jira) visar en potentiell produktivitetsökning på 

minst 25 %. Coresource Solutions har beslutat att gå vidare med en kommersiell paketering av 

Incheck.  

Arbetspaket E – Dialog, kommunikation och spridning   

Delmål: Medvetenheten kring värdet av krav och viljan att delta i standardiseringsarbete har 

ökat. Intresset att systematisera sin kravhantering har ökat i referensgruppen. Projektets 

resultat har spridits utanför referensgruppen. 

Utfall:  Vi ser ett ökat intresse, både i styrgruppen och i referensgruppen, att systematisera sin 

kravhantering. En bidragande orsak har varit att standarden har realiserats i molntjänsten 

Incheck och att riktiga krav har strukturerats enligt standarden och lagts in i molntjänsten. 

Engagemanget från referensgruppen har varit bra. Värdefulla synpunkter har hämtats in från 

regelbundna referensgruppsmöten. Projektet har även samverkat med projekten Nationella 

Riktlinjer och Microlärande. Mycket ytterligare arbete kommer att behöva läggas på dialog, 

kommunikation och spridning i efterföljande projekt. 

Kommunikatör: Pia Andersson, Bjerking. 

Referensgrupp: Anna Lundkvist, Byggmaterialhandlarna, Carina Loh Lindholm, Basta och 

CCBuild (IVL), Caroline Isaksson och Emelie Brundin, JM, Dan Larsson, Kemdb, Hanna Torlén, 

Zynka BIM, Jan Boström, SundaHus, Kostas Litsios, Svanen, Lena Dahl, FSC, Lena Wettergren, 

Adda Inköpscentral (fd SKL Kommentus Inköpscentral), Monica Sihlén, 

Upphandlingsmyndigheten, Per Håkansson, Kompanjonen, Sofie Persson, 

Byggvarubedömningen och Ulrika Sohlenius, Nordr. 
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Leverabler 

Standardprototypen 

Standardprototypen har dokumenterats i samverkanstjänsten Confluence.  
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Molntjänsten Incheck 

Standarden har digitaliserats i molntjänsten Incheck, där mål, krav, acceptanskriterier, metoder, 

objekt, efterlevnadsdeklarationer och termdefinitioner kan utvecklas, delas och återanvändas 

mellan organisationer. 
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Molntjänsten Incheck API ”proof of concept”  

Digitalt informationsutbyte av mål, krav, acceptanskriterier, metoder, objekt, 

efterlevnadsdeklarationer och termdefinitioner har testats och demonstrerats i molntjänsten 

Incheck API ”proof of concept”. I tjänsten anges en identitet, version för önskat 

informationsobjekt, tillsammans med en accessnyckel. Tjänsten hämtar önskad information 

digitalt (som en JSON-struktur) från molntjänsten Incheck och presenterar resultatet. 

 

 

 

 


