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VÄRDESKAPANDE DELNING AV DATA INOM SAMHÄLLSBYGGNADS-SEKTORN 

Förord 

Smart Built Environment är ett strategiskt innovationsprogram för hur samhälls-
byggnadssektorn kan bidra till Sveriges resa mot att bli ett globalt föregångsland som 
realiserar de nya möjligheter som digitaliseringen för med sig. 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. Syftet med satsningen är att skapa förutsättningar för 
Sveriges internationella konkurrenskraft och bidra till hållbara lösningar på globala 
samhällsutmaningar.  

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.  

Delning data är ett av projekten som har genomförts i programmet. Det har letts av 
Nina Borgström, Tyréns och har genomförts i samverkan med Afry, Allmännyttan, 
Autodesk, Blippa, Bonava, Cementa, Digg, Familjebostäder, IVL, Lantmäteriet, LTU, 
NCC, Rise, SISAB, Trafikverket, Trimble, Vasakronan, Örebrobostäder. 

Projektet har ingått i temaområde informationsstruktur vilken behandlar gemensam 
infrastruktur som samhällsbyggnadssektorn behöver för den digitala och industriella 
utvecklingen. Temaområdets karaktär är strategisk och hanterar komplexa samband 
där många aktörer drar nytta av resultatet. Projektet delning data har grundats på 
resultat från fokusområdena Standardisering och Livscykelperspektiv som 
genomfördes under SBE 2016-2018. Projektet hade ambition att ta fram mer konkreta 
lösningar och behov kring värdeskapande datadelning men upptäckte att det i 
samhällsbyggnadsbranschen saknas samsyn kring vad datadelning är och skulle kunna 
vara, vilket gör att konkret värdeskapande uteblir. Projektet främsta resultat är därför 
ett bidrag till att underlätta samsyn genom förtydligande nomenklatur, modell, process 
och förutsättningar för värdeskapande datadelning. 

Stockholm, 22/8-2022 
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VÄRDESKAPANDE DELNING AV DATA INOM SAMHÄLLSBYGGNADS-SEKTORN 

 

Sammanfattning 

Innehållet återger de generella förutsättningarna som fungerat som utgångspunkter i 
projektets användarfall samt resultaten från deras tester och utveckling av 
utgångspunkterna. Projektet hade ambition att ta fram mer konkreta lösningar och 
behov kring värdeskapande datadelning men upptäckte att det i 
samhällsbyggnadsbranschen saknas samsyn kring vad datadelning är och skulle kunna 
vara, vilket gör att konkret värdeskapande uteblir. Projektet främsta resultat är därför 
ett bidrag till att underlätta samsyn genom förtydligande nomenklatur, modell, process 
och förutsättningar för värdeskapande datadelning. 
  
Utgångspunkter omfattar: 

• Process och definitioner för datadelning under användning/förvaltning  
• Datadelning i filformat och API 
• Informationsstruktur 
• Digital infrastruktur 
• Reflektion utifrån modell för delning data i projekt 

 
Projektets resultat består av begrepp, processer och modeller som krävs för att 
samhällsbyggnadssektorn skall kunna åstadkomma värdeskapande datadelning vilket 
betyder: 
 
Delning av kvalitetssäkrat data för tänkt ändamål i ett sammanhang med tillhörande 
ramverk som tydliggör roller, relationer, ansvar, ägandeskap, affärsmodell, 
datastruktur, typ av datadelning, digital infrastruktur mm. Sammanhanget är 
avgörande för ramverkets innehåll. 
 
Projektet tog också fram en generell modell för värdeskapande datadelning i 
byggprojekt samt process med tillhörande begrepp för skapande av datadelningstjänst 
i ekosystem (datadelning under användning/förvaltning).  
 
Värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel, hur de ingående delarna 
skapar mer värde tillsammans än delarna för sig, 1+1=3. För att uppnå en effektiv och 
värdeskapande datadelning genom ett förvaltningsobjekts hela livscykel krävs: 
 

• Långsiktiga ambitioner kring cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla 
aspekter 

• Kunskap, förmågor och förståelse för hur den digitala infrastrukturen bidrar 
till värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel, i 
samhällsplaneringsskedet, i byggprojekt och under användning/förvaltning 

• Stöd att skapa nödvändigt ramverk exempelvis gemensamma 
informationsstrukturer som främjar datadelning inom och mellan de tre olika 
sammanhangen (samhällsplanering, byggprojekt och användning/förvaltning) 

• Kravställning av den digitala infrastrukturen som säkrar cirkulärt byggande 
och hållbarhet ur alla aspekter  
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De specifika rekommendationerna från projektet är: 
 

1. Skapa en gemensam begreppsmodell och målbild i branschen kopplat till 
cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter för byggprojekt och under 
användning/förvaltning 

2. Satsa på utveckling av kompetenser och förmågor för värdeskapande 
datadelning och digitalt ledarskap 

3. Utveckla ramverk för värdeskapande datadelning under 
användning/förvaltning samt stöd och kompetens för processen 
”Datadelningstjänst i ekosystem”  

4. Bredda Nationella riktlinjer till att även omfatta värdeskapande datadelning 
ur ett livscykelperspektiv med prioritering på sådant som stöttar en snabb 
höjning av lägsta nivån exempelvis begreppsmodell och pedagogiska modeller 
samt metodik 

5. Konkretisera och kommunicera samverkansformer och ansvarsfördelning 
kring värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadssektorn mellan olika 
offentliga organisationer, akademin och näringslivet 

6. Frigör resurser för att skapa förutsättningar för öppna plattformar för 
datadelning 
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Summary 

 
The content reflects the general prerequisites that served as starting points in the 
project's use cases as well as results from their tests and development of the starting 
points. The project had the ambition to develop more concrete solutions and needs 
around value-creating data sharing but discovered that there is a lack of consensus in 
the civil engineering industry about what data sharing is and could be, which means 
that concrete value creation does not occur. The project's main result is therefore a 
contribution to facilitating consensus through clarification of nomenclature, model, 
process, and prerequisites for value-creating data sharing. 

Starting points include: 

• Process and definitions for data sharing during use/management 
• Data sharing in file format and API 
• Information structure 
• Digital infrastructure 
• Reflection based on a model for sharing data in projects 

The project's results consist of concepts, processes, and models that are required for 
the civil engineering sector to be able to achieve value-creating data sharing, which 
means: 

Sharing of quality-assured data for the intended purpose in a context with an 
associated framework that clarifies roles, relationships, responsibilities, 
ownership, business model, data structure, type of data sharing, digital 
infrastructure, etc. The context is decisive for the content of the framework. 

The project also produced a general model for value-creating data sharing in 
construction projects as well as a process with associated concepts for creating data 
sharing services in ecosystems (data sharing during use/management). 
 
Value-creating data sharing during a property's life cycle, how the constituent parts 
create more value together than the parts individually, 1+1=3. To achieve efficient and 
value-creating data sharing throughout the entire life cycle of a managed object, it is 
required: 

• Long-term ambitions around circular construction and sustainability from all 
aspects 

• Knowledge, abilities, and understanding of how the digital infrastructure 
contributes to value-creating data sharing during a property's life cycle, in the 
community planning stage, in construction projects, and during use/management 

• Support to create the necessary framework, for example, common information 
structures that promote data sharing within and between the three different 
contexts (urban planning, construction projects, and use/management) 

• Requirements for the digital infrastructure that secures circular construction and 
sustainability from all aspects 
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The specific recommendations from the project are: 
 
1. Create a common conceptual model and target image in the industry linked to 

circular construction and sustainability from all aspects of construction projects 
and during use/management 

2. Invest in the development of skills and abilities for value-creating data sharing 
and digital leadership 

3. Develop a framework for value-creating data sharing during use/management as 
well as support and competence for the process "Data sharing service in 
ecosystems" 

4. Broaden the project “National guidelines” to also include value-creating data 
sharing from a life cycle perspective with prioritization of things that support a 
rapid increase of the lowest level, for example, conceptual model and educational 
models and methodology 

5. Concretize and communicate forms of cooperation and division of responsibilities 
regarding value-creating data sharing in the civil engineering sector between 
various public organisations, academia, and the business world 

6. Free up resources to create conditions for open platforms for data sharing 
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VÄRDESKAPANDE DELNING AV DATA INOM SAMHÄLLSBYGGNADS-SEKTORN 

1 Syfte och genomförande 
Alla är överens om att data är en viktig källa för värdeskapande, innovation och 
förbättring av byggprocesserna. Bakom ett sådant uttalande ligger en tro på att data 
ska hjälpa oss adressera gemensamma utmaningar, minska kostnader och skapa nya 
intäktsströmmar. En förutsättning för sådant värdeskapande är bland annat att det 
finns tydliga ramverk där ansvarsfördelning, datastruktur med mera är reglerat. 
Vidare krävs en gemensam nomenklatur som bidrar till ökad förståelse mellan parter 
och snabbare utveckling av värdeskapande datadelning.  

Vi kan konstatera att det finns ett tryck från teknikleverantörer och en drivkraft från 
branschen att skapa hållbara värden med hjälp av datadelning. Samtidigt finns det 
utmaningar och möjligheter som både stoppar upp och accelererar utvecklingen, se 
bild nedan.  

 

 

Syftet med SBE-projektet Delning av data har varit att tydliggöra förutsättningarna 
ovan, för att tillgängliggöra efterfrågad och kvalitetssäkrad information till de som har 
behov av den vid rätt tidpunkt och på rätt och säkert sätt.  

Målet har varit att förtydliga gemensam nomenklatur inom området datadelning, 
principer och rekommendationer för framtida tekniska lösningar samt förslag på 
metoder och processer för datadelning som inkluderar ägarskap, klassificering, ansvar 
och förtroende.  

Följande frågor har varit vägledande i projektarbetet: 

1. Hur ser förutsättningarna ut för effektiv värdeskapande datadelning i 
samhällsbyggnadssektorn? 

2. Vilka utmaningar finns det med effektiv värdeskapande datadelning i 
samhällsbyggnadssektorn? 

3. Vad behöver utvecklas för att skapa effektiv värdeskapande datadelning i 
samhällsbyggnadssektorn? 
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För att svara på frågorna har projektet arbetat parallellt med generella förutsättningar 
och tre användarfall med olika utgångspunkter. Förutsättningar har konkretiserats för 
generella förutsättningarna och parallellt testats och utvärderats i användarfallen. 
Resultaten från dessa utvärderingar har sedan reflekterats tillbaka till generella 
förutsättningar. Användarfallen har skett inom områdena fastighetsdata, produkt- och 
miljödata, samt infrastrukturplattform för datadelning.   

Projektet har också publicerat följande Whitepaper: 

• WP 1: Datadelning i samhällsbyggnadsbranschen – Generella förutsättningar 
• WP 2: Datadelning i samhällsbyggnadsbranschen – Användarfall Produkt- och 

miljödata 
• WP 3: Datadelning i samhällsbyggnadsbranschen – Användarfall 

Fastighetsdata 
• WP 4: Datadelning i samhällsbyggnadsbranschen – Användarfall 

Infrastruktur-plattform för datadelning 

Projektet har använt sig av den kvalitativa metoden och arbetat parallellt med 
generella förutsättningar och tre användarfallen med olika utgångspunkter inom 
områdena fastighetsdata, produkt- och miljödata, samt infrastrukturplattform för 
datadelning. Projektet utgick från antagandet att det hade funnits en samsyn kring 
datadelning i branschen, vilket avvek från projektets resultat. Förstudier och 
semistrukturerade intervjuer med en bred rad aktörer från näringsliv, kommuner, 
myndigheter, bransch- och intresseorganisationer, institut och akademi har 
kombinerats med efterforskning och framtagning av modeller för datadelning. Under 
projektets gång har modellerna testats och modifierats utifrån användarfallen med 
syfte att skapa ett förslag på en gemensam nomenklatur, metoder och processer samt 
fungerande ramverk för datadelning i samhällsbyggnadssektorn.  

1.1 Närliggande projekt 
I syfte att fokusera på rätt saker i projektet inleddes arbetet med en kartläggning av 
pågående av initiativ nationellt och internationellt. Resultatet dokumenterades i en 
Excelfil, som också fungerat som underlag i andra sammanhang, till exempel inom 
förstudien Digital tvilling. 
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Bilden ovan visar grafiskt vilka projekt enbart inom Smart Built som delning data 
relaterar till. I enlighet med styrgruppens råd valdes några få ut att samverka närmare 
med. Samverkan har bestått av avstämningar av respektive projekts resultat. 
Samverkan har varit speciellt tät med följande projekt: 

• Nationella riktlinjer 
• POC product data template 
• Regelbaserade klimatberäkningar från BIM-modell 

 

2 Utgångspunkter 

2.1 Generella förutsättningar 
Syftet är att utreda hur datadelning ser ut inom samhällbyggnadssektorn och ta fram 
rekommendationer för ökat värdeskapande med hjälp av datadelning.  

Värdeskapande datadelning kräver data som är kvalitetssäkrat för tänkt ändamål och 
ramverk som tydliggör roller, relationer, ansvar, ägandeskap, affärsmodell, 
datastruktur, typ av datadelning, digital infrastruktur mm. Sammanhanget är 
avgörande för ramverkets innehåll. 
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Oavsett sammanhang så uppstår värdeskapande datadelning vid delning i ett filformat 
eller genom programvarubaserade gränssnitt (API). En förutsättning är att 
datainnehållet och datastrukturen är kvalitetssäkrat för specificerat ändamål. 

 

2.1.1 Datadelning i filformat 
I byggprojekt används ofta en gemensam filbaserad projektportal för delning av 
underlagsdata mellan olika parter i projekten enligt bild nedan. Datadelning sker via 
översättning till/från programspecifika format (ex. dwg, revit, dgn) och till/från 
överföringsformat (ex. IFC, BCF, XML). Vid varje översättning sker export och import 
som behöver kvalitetssäkras. Kopplingen till originaldata bryts normalt.  

 

Någon form av klassifikationssystem (exempelvis coclass, BIP, BSAB) kan kravställas 
för kodning av filnamn och/eller data i filerna (på objekt) i syfte att skapa struktur för 
olika värdeskapande datadelningsändamål exempelvis kalkyl eller användning i 
förvaltning. 

Kvalitetssäkring av datadelning i filformat sker via tydlig ansvarsfördelning av olika 
aktiviteter kopplade till kravställning av digitala leveranser (skede, syfte, innehåll, 
struktur) enligt bild nedan: 
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2.1.2 Datadelning genom programvarubaserade gränssnitt 
Nyttjande av API för datadelning ökar kontinuerlig i branschen genom att det 
möjliggör integrationer mellan olika system utan att systemen behöver frångå sina 
egna format. Data tillgängliggörs istället genom mappning mellan datafält och 
konfigurering sker utifrån tänkt produkt (exempelvis rumsbeskrivning, dörrkort).  

Med datadelning genom API bibehålls kontakten med originaldata. Inom detta område 
är frågor kring datasäkerhet av stor vikt samt möjligheten att snabbt kunna bygga 
flexibla och fullt distribuerade lösningar över organisationsgränser med nya 
affärsformer.  

Datadelning via API sker i alla delar av livscykelprocessen såväl i byggprojekt som i 
förvaltning. I byggprojekt kan då datadelningen ske via en så kallat ”Common data 
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Environment” se bild nedan. Kvalitetssäkringen fungerar följaktligen på samma logiska 
sätt med andra verktyg som stöd. 

 

2.1.3 Informationsstruktur / Datastruktur 
En dataproduktspecifikation beskriver de krav som ställs på en datamängd och 
metadata beskriver hur en faktisk datamängd är beskaffad samt hur den eventuellt 
avviker från dataproduktspecifikationen. För att kunna kvalitetssäkra data behöver 
dataproduktspecifikation finnas för de datamängder som delas och metadata som 
beskriver kvaliteten utifrån denna. 

 

En dataproduktspecifikation bör även beskriva vad dataprodukten är avsedd att 
användas till och av vem. 

 

Dataproduktspecifikationen bör även innehålla uppgifter om: 

- Datastruktur och innebörd 

- Geografisk utsträckning 

- Kvalitetskrav 

- Referenssystem 

- Presentationsform 
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- Insamlings- och underhållsmetod 

- Medföljande metadata 

- Tillhandahållande  

 

Relation mellan DPS, PDT och leveransspecifikation se bild nedan: 
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2.1.4 Digital infrastruktur 
 

 

Digital infrastruktur är det som skapar förutsättningar för värdeskapande datadelning 
i samhällsbyggnadsbranschen. Den digitala infrastrukturen omfattar allt från (hårda) 
fysiska ledningar till (mjuka) logiska system för trafikhantering. Hård infrastruktur är 
bland annat kablar, master, basstationer, det vill säga det som transporterar data. Mjuk 
infrastruktur är bland annat lagar, standarder, dataformat, begreppsanvändning och 
protokoll, det vill säga det som gör att data kan utbytas. Relationerna mellan 
värdeskapande, mjuk och fysisk infrastruktur visualiseras i bilden nedan: 
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2.1.5 Digital kompetens och förmågor 
Enligt regeringens digitaliseringsstrategi är digital kompetens avgörande för att 
realisera digitaliseringens möjligheter och utveckling av människor och verksamheter. 
En viktig förutsättning för värdeskapande datadelning är att det finns rätt digital 
kompetens och ledarskap. 

Digital kompetens innefattar förmågan att följa med i den digitala utvecklingen på ett 
sätt som ger möjlighet att få och behålla en anställning, att kunna starta och driva 
företag eller för att stärka organisationers eller företags innovationsförmåga och 
konkurrenskraft.  

 

2.1.6 Modell för delning data i projekt 
Locum har skapat en kostnadsstyrningsmodell i BIM-projekt som kallas ”Riktlinje BIM 
Kalkyl”. Syftet är att konkretisera vilken information som ska finnas tillgänglig för olika 
kalkylarbeten i de olika skedena i ett byggprojekt. Det blir tydligt, enligt bilden nedan, 
att informationsmängden som behövs och finns tillgänglig ökar i senare skeden i 
projektet. Denna modell är relevant som utgångspunkt för att beskriva värdeskapande 
datadelning i projekt. Modellen saknar dock skedena Produktion och Förvaltning, som 
den behöver kompletteras med. 
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2.1.7 Process och definitioner för datadelning under 
användning/förvaltning  

Övergripande benämns processen för värdeskapande datadelning under användning 
och förvaltning; Datadelningstjänster i ekosystem. Under användning och förvaltning 
handlar datadelning till stor del om att skörda och tillgängliggörande data för olika 
tjänster som skapar värde för olika intressenter exempelvis driftsoptimering eller 
maximerad utnyttjandegrad. Dessa tjänster är exempel på datadelningstjänster i 
ekosystem.  

För att underlätta framtagande av datadelningstjänster i ekosystem behövs en process 
med aktiviteter som stöttas av metodik, mallar, definitioner och avtal med mera. 
Projektet har utgått från en befintlig process och troligt blivande standards gällande 
definitioner av centrala begrepp.  

 

2.1.7.1 Datadelningstjänster i ekosystem – process 
Projektet har utgått från den process som beskrivs i WBCSD:s rapport om 
värdeskapande datadelning för hållbar mobilitet. Deras beskrivning av processen 
ligger till grund för formulering av projektets ramverk för värdeskapande datadelning 
under användning/förvaltning - skapande samt tillgängliggörande av 
datadelningstjänster i ekosystem.  
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I processen beskrivs följande steg för utveckling av datadelningstjänst i ekosystem: 

 

 

 

Datadelningstjänster i ekosystem – definitioner centrala begrepp  

 
Vi har valt att följa IDSA:s definition av ekosystem, roller, relationer och ansvar på 
grund av följande: 

- IDSA är en ideell organisation med bred förankring.  
- IDSA-standarden definierar roller, relationer och ansvar i ett ekosystem. 
- IDSA-standarden styr relationer mellan betrodda partner för säkert och 

suveränt datautbyte, certifiering och styrning 
- IDSA-standarden definierar roller och certifiering av deltagande 

organisationer för att etablera förtroende mellan deltagare i deras respektive 
roller  

- IDSA:s vision är att skapa en global standard som säkerhetsställer att data 
utbyts enligt de exceptionellt höga säkerhets- och integritetskrav som 
europeiska användare kräver  
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Följande ekosystemsbeskrivning har projektet utgått ifrån: 

 

 

 

 

 

Huvudaktörer: 

- Data Owner / Provider 
o Tillhandahåller / erbjuder data 
o Ställer krav på produktion av data  
o Har ansvar för att definiera / skapa  

• Kvalitetsbeskrivning och metadata  
• Villkor (kontrakt) för användning 
• Modell/villkor för återanvändning  
• Betalningsmodell 

- Data Consumer / User 
o Behöver/använder data och definierar behov  

- Data Producer (inte explicit definierad av IDSA)  
o Producerar data för att möta krav från beställare (Data Owner)  
o Kopplat till kvalitetsbeskrivning och metadata (t.ex. semantik)  

 

Distributörer: 

- Broker Service Provider  
o Erbjuder sökfunktion  

- Clearing House   
o Logg och betalningsfunktion  

- Vocabulary Provider  
o Ramverk för begrepp  

och informationsstruktur   
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Stödfunktioner: 

- Service (infrastructure) Provider   
(kan skötas av data Owner / Provider / Consumer / User) 

o Teknisk infrastruktur för datadelning  
o Omfattar support och förvaltning  
o Ytterligare datatjänster såsom   

• Dataanalys  
• Dataintegration  
• Datarensning  
• Semantisk  
• … med mera  

 

 

2.2 Användarfall produkt- & miljödata 
Bygg- och fastighetsbranschen bidrar till stor negativ klimatpåverkan. Digitala 
lösningar generellt och datadelning specifikt har potential att bidra på många olika sätt 
över hela byggnadens livstid.  

Syftet med detta användarfall har varit att testa och utveckla utgångspunkter 
framtagna för generella förutsättningar. Användarfallet har i detta arbeta haft fokus på 
att underlätta värdeskapande datadelning av produkt- och miljödata i byggprojekt och 
användning/förvaltning med sikte på återbruk/cirkulärt byggande och hållbarhet ur 
alla aspekter. 

Då detta användarfall faller inom ett område där utvecklingen går väldigt fort har 
projektet haft en kontinuerlig dialog och analys av andra genomförda och pågående 
projekt och initiativ så som  exempelvis Boverkets nya ansvar för cirkulärt byggande, 
lagkrav på klimatdeklaration,   SBE projekt Datatemplates och pågående POC på 
samma tema har utgjort underlag vid framtagning av resultat relaterat projektets 
fastställda utgångspunkter för värdeskapande datadelning, återges i Whitepaper 
Generella förutsättningar. I detta White paper återges för användarfallet specifika 
utgångspunkter, resultat, reflektioner, utmaningar och rekommendationer för 
värdeskapande datadelning för såväl byggprojekt som under användning/förvaltning. 

Detta användarfall har omfattat täta kontakter med många olika aktörer. Nedan listas 
de organisationer, initiativ och projekt vars bidrag har varit avgörande: 

- IVL, RISE, Lantmäteriet, DIGG och Boverket 
- SBE projekten: Digital Supply chain, POC Digital supply chain och 

regelbaserade klimatberäkningar från BIM modellen 
- Nationella riktlinjer 
- BIM Allience och andra bransch forum  

Deras bidrag har bestått av avgörande inspel till modeller, processer, metodik och 
definitioner i projektet. 
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2.2.1 Process och stöd för dataförädling  
Utöver modell för datadelning i byggprojekt har följande underlag används som 
utgångspunkt: 

Typ av data från leverantören 

• Tillverkning: råvaror, process, toleranser, datum osv.  
• Dimensioner: längd, bredd osv.  
• Prestanda: testmetod, data, certifikat osv.  
• Pris 
• Förpackning  
• ID: GUID osv.  
• Skötsel, underhåll, osv:  
• Återvinning, rivning osv.  

Många tillverkare lagrar sina data på flera olika platser (kalkylblad, databaser, SAP, 
redovisningsprogram, tillverkningsregister). Olika avdelningar inom en tillverkare 
hämtar data från olika platser i organisationen som inte är sammankopplade. Det finns 
exempel på tillverkare med över 100 olika platser där de lagrar produktinformation.  

En tillverkare har ett ansvar att se till att informationen de tillhandahåller om sina 
produkter är korrekt så vitt de vet. När produkten väl har specificerats och när den har 
installerats kan ansvar vara mycket svårare att urskilja. Tillverkarna är medvetna om 
detta; många gånger när det påstås att en produkt är felaktig visar det sig att 
produkten används för fel syfte, används på fel sätt eller installeras med inkompatibla 
produkter. Strukturerad digital produkt- och miljödata är en möjlighet att minska 
risken för fel användning av produkter.  

 
Tillverkare kan inte vara ansvariga för vad som händer med deras produkter, men de 
måste vara ansvariga för hur de kommunicerar om sina produkter. De ska vara 
ansvariga för den information de tillhandahåller.  

Ur Digital Supply chains arbete har projektet hämtat viktiga utgångspunkter avseende 
process för dataförädling över en produkts livscykel. Kravställda och specifika värden 
för en produkt utgör underlag för att stötta hela produktens livscykel genom att data 
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används som underlag för hela processen inklusive återbruk av ingående material Se 
bild nedan. 

Från samma projekt hämtade projektet viktiga inspel till en datastruktur som bidrar 
till effektiv dataförädling/datadelning med minimal tidsåtgång för sk. städning av data. 
I bilden nedan är bilden kompletterad med standards kring datastruktur.  

• GTIN (Global Trade Item Number) är ett GS1-artikelnummer som används 
för att artiklar, förpackningar och tjänster ska få en globalt unik identitet. 

• GTIN låser upp rätt produktdata 

 

 

 

 

 

 

Egenskaperna hålls samman av ett datablad - Product data template, PDT, en samlande 
datakälla för olika intressenter kopplade till en produkt, både de som bidrar och de 
som nyttjar data. Ovan nämnda processer och modeller har utgjort avgörande 
utgångspunkter när vi analyserat datadelning avseende produkt och miljödata i 
cirkulärt byggande utifrån projektet framtagna: 

1. Modell för datadelning i byggprojekt  
2. Process för skapande av datadelningstjänster i ekosystem i 

användning/förvaltning 

 

2.3 Specifika utgångspunkter användarfall 
fastighetsdata 

Syfte med detta användarfall är att testa och utveckla följande utgångspunkter i de 
generella förutsättningarna: 

• Process och definitioner för datadelning under användning/förvaltning  
• Datadelning i filformat och API 
• Informationsstruktur 
• Digital infrastruktur 
• Reflektion utifrån modell för delning data i projekt 
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Datadelningstjänsten som utvecklades i användarfallet var en tjänst som 
tillhandahåller parkeringsplatser för laddning av elbilar genom nyttja 
alla befintliga laddplatser oavsett vem som äger parkeringsplatsen.  I 
samband med etablering av tjänsten ska följande frågor besvaras eller 
beskrivas: 

• Hur kan vi förenkla tillgänglighet av lediga parkeringsplatser 
med laddstolpar (brukare kunder, anställda) 

• Hur kan vi optimera nyttjande av parkeringsytor som ökar 
nöjdheten hos kunder och andra brukare och säkra intäkter 
för parkeringsytan (fastighetsägare) 

Fokus för detta användarfall var att utvärdera och utveckla process 
och definitioner för datadelning under användning/förvaltning. I detta arbete har 
användarfallet även testat och bidragit till utveckling av följande generella 
förutsättningar: 

• Datadelning i filformat och API 
• Informationsstruktur 
• Digital infrastruktur 
• Skapande av datadelningstjänster i ekosystem 
• Reflektion utifrån modell för delning data i byggprojekt 

2.3.1 Testområde 
Internt inom Örebrobostäder, el- och automationsområdet, har man tittat mycket på 
laddningsmöjligheter. Man ser bil och el-infrastruktur som en enhet.  I ett område 
etablerade Öbo, för ungefär ett år sedan, ett laddkluster, en anläggning med 16 
laddstolpar. Det var en carportlänga med solcellspaneler på taket som skulle försörja 
laddplatserna. Öbo ville ha laddstolpar som var leverantörsoberoende men det fanns 
inte på marknaden. Vid inköp av laddstolpar, hårdvaran, följde leverantörens 
mjukvara, en applikation med, i vilken bokning och betalning sker. 8 platser används 
av de boende och betalning sker via abonnemang. Övriga 8 platser är öppna för 
allmänheten. Allmänheten betalar genom hårdvaruleverantörens mjukvara. Detta 
område nyttjades som testområde i arbetet med användarfallet. 
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2.4 Specifika utgångspunkter användarfall plattform 
för datadelning (Infrastruktur) 

För att få en bred förankring utifrån samhällsbyggnadsbranschen olika 
verksamhetsområden har tre olika användarfall genomförts där analys av datadelning 
gjorts ur olika perspektiv och med olika datamängder. 

I detta användarfall, infrastruktur, bestämde vi att testa och utvärdera hur olika 
plattformslösningar som skulle kunna bidra till datadelning i branschen, vilka 
förutsättningar som krävs utifrån olika rollers perspektiv och vilka nyttor olika aktörer 
kan förväntas erhålla. I användarfallet skulle vi utgå Trafikverkets data och utvärdera 
nyttor, utmaningar och förutsättningar vid tillgängliggörande av data. 

I analysen ville vi få svar på följande frågor: 
 

• Hur uppkoppling av data till plattformen gjordes, vilka krav på indata fanns 
• Hur konfiguration av en ny dataprodukt gjordes och möjligheten att ta med 

innehåll från en annan datakälla 
• Hur och om kvaliteten på indata förändrades efter harmonisering till 

plattformens standard 
• Hur behörighetshanteringen och nyttjandet sköttes 
• Hur betalningsmodellen såg ut 

 
Följande plattformar inventerades: 
 

• Trafikverket datautbytesplattform (DUP) 
• Platform of trust (PoT) 
• Nationell geodataplattform (NGP) 

 
Grundläggande utgångspunkter är hämtade från de generella förutsättningarna för 
värdeskapande datadelning, vilka har testats och utvecklats under användarfallet: 
 

• Process och definitioner för datadelning under användning/förvaltning  
• Datadelning i filformat och API 
• Informationsstruktur 
• Digital infrastruktur 
• Reflektion utifrån modell för delning data i projekt 

 
Inom samhällsbyggandssektorn finns flera identifierade hinder som påverkar 
datadelningsprocessen. Det kan vara att affärsmodeller mellan parter är otydliga, att 
incitament för att dela data på ett enhetligt sätt är otydligt eller att behovet av data inte 
är konkretiserat. Nyttan med datadelning för olika parter kan skilja vilket påverkar 
incitamenten att samverka, uppnå samsyn och gemensam datadelningsprocess. Brist 
på gemensamt språk med gemensamma begrepp och informations- eller datamodeller 
är också kända hinder. 
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2.4.1 Datadelning av dataprodukter 
Som utgångspunkt för detta användarfall antas att datadelning sker av en definierad 
dataprodukt. En dataprodukt kan bestå av data från en eller flera olika datamängder 
eller bestå av en delmängd av en eller flera olika datamängder. 
 
Dataprodukter kan skapas på flera sätt, t.ex.: 
 

• En dataprodukt kan skapas genom att en konsument, på en marknadsplats, 
väljer ut vilka datamängder/delar av datamängder som ska ingå i 
dataprodukten och får således en unik dataprodukt.  

• En dataförmedlare kan skapa generella dataprodukter som publiceras på en 
plattform och konsumenten får då ta del av färdiga dataprodukter, möjligen 
utifrån någon behörighetsstyrning. 

 
2.4.2 Utgångspunkter från Trafikverket 
I trafikverksprojekt finns avtal som reglerar datadelning. Avtalen är ofta anpassade för 
att inte exkludera någon aktör på marknaden vilket kan påverka innovationskraften 
och möjligheten att nyttja ny teknik för datadelning. 
 
Trafikverket har tagit fram en datautbytesplattform som finns tillgänglig via 
Trafikverkets portal för datautbyte. I portalen finns dokumentation om vilken 
datamängd som finns tillgänglig i plattformen och hur en datakonsument ska göra för 
att kunna använda datamängden. Datamängder och metadata är behörighetsstyrda så 
bara det som man har behörighet till kommer att synas.  
 
Datautbytesplattformen består av en mängd olika tekniska komponenter som 
tillsammans utgör plattformen och avser att göra det enkelt att etablera integrationer 
för dataflöden, att tillgängliggöra eller förmedla data. 
 

2.4.3 Utpekad plattform 
Datadelningsplattformen, Platform of trust, som är en digital marknadsplats utvecklad i 
Finland för tillgängliggörande av datadrivna tjänster och dataprodukter, var utpekat 
som intressant plattform i projektansökan varför det blev naturligt att titta djupare på 
den i detta användarfall.  
 

2.4.4 Referensplattformar 
Som underlag till utvärderingen inventerades även andra plattformar på den svenska 
marknaden. En av dessa var Nationell geodataplattform, en plattform för 
myndighetsdata som förvaltas och tillhandahålls av Lantmäteriet. Denna plattform, 
tillsammans med Trafikverkets datautbytesplattform, har använts som referens vid 
analys av plattformen Platform of trust. 
 

2.4.5 Etablering av datautbytesplattform (DIGG) 
För att få en ökad förståelse av utmaningar med plattformsuppbyggnad har DIGG:s 
stöd för etablering av datautbytesplattform legat till grund.  DIGG är myndigheten för 
digital förvaltning och har till uppgift att samordna och stödja den 
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förvaltningsgemensamma digitaliseringen i syfte att göra den offentliga förvaltningen 
mer effektiv och ändamålsenlig. 
 
På DIGG:s websida har man tagit fram stöd för hur man kan bygga upp och etablera en 
s.k. ”medierande” datautbytesplattform. Enligt DIGG behöver man ta ställning till ett 
antal delar när man bygger upp en portal med API-tjänster och hur man konfigurerar 
API är centralt. 
 
 API är ett protokoll/gränssnitt som möjliggör att olika datasystem och program kan 
kommunicera mellan sig. För att möjliggöra ett effektivt informationsutbyte fyller 
programmeringsgränssnitt för applikationer, API:er, en betydande roll. API:er 
möjliggör en harmonierad konsumtion av data och funktionalitet av applikationer, 
integrationer och partnerekosystem. 
 
För att ett API ska vara användbart behöver konsumentens behov vara i fokus. Ofta 
återspeglar API:er en intern grunddatamodell medan konsumenter ofta behöver en 
anpassning av innehållet i dessa API:er.  
 
Man behöver således ta hänsyn till behov av olika tjänstegränssnitt vid design av 
API:er. Man behöver även tänka på säkerhetsaspekten så analys och styrning krävs 
innan data och funktionalitet kan tillgängliggöras. En medierad (förmedlande) modell 
innehåller en modell och en plats där alla interaktioner med API:er är specificerade. 
Interaktioner med API:er inkluderar olika områden som oftast har olika krav och 
förutsättningar.  
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Interna interaktioner separeras från externa och tredjeparts interaktioner via ett 
medierat lager. Interaktioner som är händelsestyrda har en naturlig hemvist i en 
medierad modell. Säkerhet, trafikhantering, övervakning, åtkomst och krav samt 
förändringar på dessa kan definieras, uttryckas och tillämpas på en, flera eller alla 
API:er.   

Figur 1 - Mediation arkitektur - konceptuell modell – källa: DIGG 
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3 Resultat 

3.1 Generella förutsättningar 
I detta avsnitt presenteras resultaten av tester och utvärderingar av beskrivna 
utgångspunkter i användarfall inom områdena produkt- och miljödata, fastighetsdata 
och infrastruktur-plattform för datadelning som kan hänföras till generella 
förutsättningar för värdeskapande datadelning. 

 

3.1.1 Definition värdeskapande datadelning 
Projektet tog fram följande definition av värdeskapande datadelning:  
Delning av kvalitetssäkrat data för tänkt ändamål i ett sammanhang med tillhörande 
ramverk som tydliggör roller, relationer, ansvar, ägandeskap, affärsmodell, 
datastruktur, typ av datadelning, digital infrastruktur mm. Sammanhanget är 
avgörande för ramverkets innehåll. 

Samhällsbyggnadssektorn består, utifrån perspektivet datadelning av tre olika 
sammanhang; samhällsplanering, byggprojekt inklusive produktion samt 
användning/förvaltning. I respektive sammanhang är förutsättningarna och ramverket 
olika för värdeskapande datadelning därav indelningen. Samtidigt hänger dessa 
sammanhang ihop och datadelningen måste därför fungera dubbelriktad mellan dessa 
sammanhang för att säkra cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter. Projektet 
har avgränsat arbetet till byggprojekt inklusive produktion och 
användning/förvaltning. 

Projektets sammanhang för värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadssektorn är 
därmed: 

- i byggprojekt 
- i förvaltning/användning.  

Med användning avses användning av fysisk byggd/miljö eller nyttjande av 
dataprodukt i samhällsbyggnadssektorn exempelvis som en tjänst in i byggprojekt.  
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Den övergripande uppdelningen bygger på att byggprojekt har en tydlig början och ett 
tydligt slut samt ett etablerat ramverk för samverkan i projektens ekosystem genom 
exempelvis kontrakt och förordningar.  

När det gäller datadelning i förvaltning/användning finns inget givet slut eller 
ramverk. Denna typ av datadelning kan delas in i två kategorier: 

1. Datadelningstjänst i ekosystem - myndighetsdata  
2. Datadelningstjänst i ekosystem – privata data.  

Ramverk för myndighetsdata tas fram av DIGG och Lantmäteriet och berörs inte i 
denna rapport. Projektet har fokuserat på att beskriva ramverk för datadelningstjänst i 
ekosystem – privatdata och stämt av resultaten avseende med Lantmäteriet och DIGG. 
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3.1.2 Generell modell för datadelning i byggprojekt 
Utifrån Locums modell för datadelning i BIM-projekt avseende kalkyl har projektet 
inom ramen för användarfall produkt & miljödata samt till viss del de övriga två 
användarfallen tagit fram en generell beskrivningsmodell för värdeskapande 
datadelning i projekt, se bild nedan. Syftet med beskrivningsmodellen är att underlätta 
förståelsen av förutsättningar för värdeskapande datadelning i olika projektskeden för 
olika syften. Modellen har visat sig fungera utmärkt som ett pedagogiskt stöd i att 
beskriva vikten av att ställa specifika krav för att uppnå ett specifikt värde i 
användarfall produkt- & miljödata, ett tydligt komplement till nationella riktlinjer. 

 

 

Beskrivningsmodellen bygger på att projektets mål, lagar och behov tydliggör syften 
för datadelning i projektets olika skeden, exempelvis energiberäkning, kalkyl eller 
inköp. Genom projektet olika skeden ökar datamängden successivt.  

Informationsleveranser preciseras i leveransspecifikation per skede och syfte i 
enlighet med rekommendationer och hjälpmedel i Nationella riktlinjer. 

Sammanfattningsvis stödjer denna modellspecifikation av datainnehåll för delning av 
data, för olika syften, ur den digitala design- och förvaltningsmodellen (BIM-modell) 
under byggprojekt eller användning/förvaltning. 

 

3.1.3 Process för skapande av datadelningstjänster i 
ekosystem 

Framtagning av en process för att skapa datadelningstjänster i ekosystem – privata 
data, i förvaltning/ användning är ett resultat från arbete i framför allt användarfall 
fastighetsdata men även till viss del infrastruktur-plattform för datadelning utifrån 
samtliga utgångspunkter. 
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Syftet med processen är att underlätta skapandet av datadelningstjänster i ekosystem i 
sammanhanget ”Användning – Förvaltning”. 

 

 

Parallellt, integrerat och iterativt arbetar man med att definiera vision, ekosystem 
och relevanta data. Resultatet av dessa tre aktivitetsområden utgör ramverket för 
datadelningstjänsten det vill säga en beskrivning av: 

- vision/grunderna, varför, för vem, datasäkerhet, affärsmodell 
- ekosystemet, aktör, roller, relationer, dataflöden, pengaflöden 
- dataproduktspecifikation, typ av data, egenskaper, kvalitet, struktur 

Ramverket etableras därefter genom beskrivning och definition i 
överenskommelser och avtal, exempelvis i användarvillkor, kontrakt och SLA. 

I realiseringsfasen sker lansering, etablering och underhåll 

Processens olika steg finns beskriven med relevanta hjälpmedel i separat dokument. 

Datadelningstjänster i ekosystem är en typ av tjänster som även kan erbjudas och 
förekomma i ett byggprojekt samtidigt som datadelning i filformat kan förekomma i 
förvaltningsskedet. 
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Som stöd till genomförande av användarfallen påbörjade projektet ett arbete med att 
konkretisera stöd för de olika aktiviteterna. Resultatet så långt om projektet kom har 
sammanställts enligt principen nedan.  

Hjälpmedel till Process ekosystem datadelningstjänst – en början 
Aktivitet Beskrivning Stöd 

A.1  

Definiera 

vision  

 

Motiv / behov  

Varför behövs datadelningstjänsten, för vilka 

intressenter, och vad ska den åstadkomma?  

• Syfte, mål, resultat, risker, användning och 
aktörer  

 

Värden / påverkan   

Vilka värden skapar tjänsten och vilka relationer 

finns mellan aktörer?  

• Enskilda deltagare, gemensamt, och utanför 
ekosystemet  

 

Visionen bör fånga behov, värden och påverkan 

utöver det omedelbara syftet med tjänsten. Detta 

för att göra en bedömning av det sammanlagda 

värdet på kort och lång sikt för det data som 

delas.  

 

Risker bör identifieras och bedömas utifrån 

aspekter såsom informations- och datasäkerhet, 

tillgänglighet och skalbarhet.  

 

Underlag som konkretiserar olika typer av risker, t.ex.:  

• Informationsklassning 

• KLASSA SKR 

• KLASSA IoT 
o https://webbutik.skr.se/bilder/artiklar/pdf/7585-

844-9.pdf 

 

Sjyst data! (RISE projekt, Vinnova Utmaningsdriven 

innovation, 2017 – 2019, d.nr. 2017-01312): 

https://sjystdata.se/ 

 

Råd om viktiga komponenter for framgångsrika 

datadelningsmodeller: 

https://internationaldataspaces.org/data-sharing-in-

industrial-ecosystems-part-4-of-4/  

 

 

A.2 

Definiera 

ekosystem 

Roller-aktör, data. Beskriv också förmågor som 

krävs i olika roller för att ekosystemet för 

datadelningstjänsten skall fungera. (Kan vara 

samma ansvar på flera roller) 

 

Se till att få med ägandet i roll! 

Ekosystemsmodell (Roller ISDA) med tillhörande 

definitioner  

 

Användarfall som exempel på konkreta ekosystem 

 

Underlag som stöd för att beskriva förmågor   

 

 

A.4 

Specificera 

data 

Struktur – metadata, attribut 

klassifikationssystem 

 

Användningsområde med koppling till värdet 

(syfte)  

 

Typ av data: realtid/historisk 

Policys, standards, lagar 

 

Data templates 

 

Ex. SIS 17412,  

19131 DPS (Data Produkt Specifikation) 

 

https://internationaldataspaces.org/data-sharing-in-industrial-ecosystems-part-4-of-4/
https://internationaldataspaces.org/data-sharing-in-industrial-ecosystems-part-4-of-4/
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Kvalitetsnivå 

 

Säkerhet inkl. integritet  

 

Konvertering data 

 

Beskrivning av datamängder: 

DCAT-AP-SE version 2.0.0 (dataportal.se) 

 

Program för att konvertera data:  

NIFI, https://speckle.systems/ 

B. Etablera 

ramverk för 

ekosystem 

användarvillkor, affärskontrakt – se till att 

ägandet blir tydligt. 

 

 

Referensavtal som underlag  

 

Villkor att utgå ifrån: 

https://www.digg.se/utveckling-av-digital-

forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-

aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt  

C.Lanserings-

plan 

  

D.Lansering 

och vidare 

  

 

3.1.4 Värdeskapande datadelning under en fastighets 
livscykel, hur 1+1=3 

För att uppnå en effektiv och värdeskapande datadelning genom ett 
förvaltningsobjekts hela livscykel krävs: 

• Långsiktiga ambitioner kring cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla 
aspekter 

• Kunskap, förmågor och förståelse för hur den digitala infrastrukturen bidrar 
till värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel, i 
samhällsplaneringsskedet, i byggprojekt och under användning/förvaltning 

• Stöd att skapa nödvändigt ramverk ex. gemensamma informationsstrukturer 
som främjar datadelning inom och mellan de tre olika sammanhangen 
(samhällsplanering, byggprojekt och användning/förvaltning) 

• Kravställning av den digitala infrastrukturen som säkrar cirkulärt byggande 
och hållbarhet ur alla aspekter  

Projektets modell för datadelning i byggprojekt och process för datadelningstjänster i 
ekosystem stöttar värdeskapande datadelning under en fastighets livscykel enligt 
följande beskrivning: 

https://docs.dataportal.se/dcat/sv/#intro
https://docs.dataportal.se/dcat/sv/#intro
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/oppna-och-delade-data/offentliga-aktorer/oppna-licenser-och-immaterialratt
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Byggherren har konkretiserade mål för vad den digitala infrastrukturen skall bidra 
med avseende cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter kopplat till 
verksamhetens övergripande visioner och mål. Dessa mål är översatta till kravställning 
på den digitala infrastrukturen i exempelvis BIM-krav, AF-delar och 
projekteringsanvisningar. Kravställningarna implementeras och säkras i byggprojekt 
samt vid överlämning till användning/förvaltning, Byggherrens organisation för 
förvaltning säkrar underhåll av den digitala infrastrukturen och vidare värdeskapande 
och måluppfyllnad under användning/förvaltning genom datadelningstjänster i 
ekosystem.  

 

3.2 Användarfall produkt & miljödata 
Detta avsnitt redogör för resultat som är specifika för detta användarfall och de resultat 
som bidragit till generella förutsättningar.  

 

3.2.1 Datadelning i byggprojekt produkt- & miljödata 
Utgångspunkterna beskrivna i tidigare avsnitt testades genom att använda modellen 
för datadelning i byggprojekt för att utifrån den ta fram en specifik beskrivning av 
datadelning för klimatberäkningar i ett byggprojekts olika faser. Bilden nedan visar på 
hur projekten i de tidiga har tillgång till begränsat med information varför 
schablonvärden och grövre recept används för att göra mer övergripande 
klimatuppskattningar och grova klimatberäkningar för att förfina beräkningar med 
tillgång till allt mer detaljerad data . 
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Resultatet visar att modellen fungerar som ett verktyg för att konkretisera komplexa 
syften med datadelning i byggprojektets olika skeden varför en mer generell modell 
togs fram i projektet. 

 

För att generalisera denna modell skapades det i projektets generella 
förutsättningar en beskrivningsmodell. Beskrivningsmodellen 
bygger på att projektets mål, lagar och behov tydliggör syften för 
datadelning i projektets olika skeden, exempelvis 
energiberäkning, kalkyl eller inköp. Genom projektet olika 
skeden ökar datamängden successivt.  

Informationsleveranser preciseras i 
leveransspecifikation per skede och syfte i enlighet 
med rekommendationer och hjälpmedel i Nationella 
riktlinjer. 

Sammanfattningsvis stödjer denna modell 
specifikation av datainnehåll för delning av data, för 
olika syften, ur den digitala design- och förvaltningsmodellen (BIM-
modell) under byggprojekt eller användning/förvaltning 

Den specifika och generella modellen som togs fram i projektet,  kompletterar även 
Digital Supply chains process och modell genom att adressera användning och delning 
av produkt & miljödata i  sammanhanget byggprojekt. 
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Under arbetet i användarfallet produkt & miljödata i byggprojektet drogs följande 
relevanta slutsatser: 

• BIM modellerna fungerar inte att använda som underlag för att iterativt 
beräkna olika miljöaspekter. Det fungerar alltså inte att gå fram och tillbaka 
mellan designverktygets olika designlösningar och se konsekvenser på olika 
miljöaspekter i beräkningsprogrammen på ett smidigt sätt. Datat som ska 
skyfflas mellan systemen, framför allt datan från BIM-
modellerna/designverktyget, måsta städas ordentligt innan det kan användas. 
Det tar med andra ord orimligt med tid och resurser att städa data innan de 
går att använda i beräkningsprogrammen 

• Man hamnar lätt i olika processer: en process för LCA och en annan process 
för loggboken när det egentligen är olika indikatorer i samma process. 

• PDT, Product Data Template, är en bra idé men branschen är långt ifrån att ha 
tydliggjort ramverk och hjälpmedel för att implementerat det på ett sätt som 
gör det enkelt att använda.  

• Datatstruktur måste kravställas och branschen behöver börja jobba 
för att förenkla skapande och användning av normaliserad data. 

• De flesta arbetar analogt med digitala hjälpmedel, dvs information i 
silos (filer) eller pragmatiska lösningar så som Plants metod och 
applikation för LCA. Metoden går ut på att man importerar BIM-
underlag, bearbetar data som man sedan gör en rimlighetsbedömning 
på innan beräkningar kan genomföras och rapporter produceras.  

• Boverkets sätt att samla in klimatdeklarationer, i pdf-format, främjar 
inte cirkulärt byggande eftersom den digitala beskrivning av olika 
produkters miljödata inte behöver redovisas. Branschen uppfattar att 
Boverket inte direkt uppmuntrar till att spara och underhålla 
produkt- och miljödata för att stödja cirkulärt byggande.  

• IVL håller på att utveckla Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, 
ett branschgemensamt verktyg för klimatberäkning av byggnader. 
Verktyget baseras på livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för 
en icke-expert att ta fram en klimatberäkning av en byggnad. Med 
verktyget kan man räkna fram hur stor klimatpåverkan olika 
byggnader har och hur utsläppen kan minska genom förändrade 
materialval och produktionsmetoder. Beräkningen kan användas för 
att uppfylla lagen om klimatdeklaration för byggnader, Miljöbyggnads krav på 
klimatberäkning eller för att svara på andra upphandlingskrav. CoClass utgör 
bas för gemensamma byggdelsrecept. 
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3.2.2 Datadelningstjänster i ekosystem under 
användning/förvaltning 

Som utgångspunkt för detta användarfall används den generella processen för 
framtagande av datadelningstjänst under användning/förvaltning som redogörs för i 
Whitepaper generella förutsättningar. 

Detta användarfall har bidragit till att konkretisera centrala begrepp och den generella 
processen.  

Exempel på datadelningstjänster i ekosystem under användning/förvaltning som är 
relevanta delar av ett cirkulärt byggande: 

• Uppföljning mot indikatorer i miljöcertifieringar  
(insamling, visualisering och analys av data => Rapport) 

• Optimering och uppföljning av driftskostnader 

• Optimering och uppföljning av utsläpp 

• Optimering och uppföljning av inomhusmiljöer  

• Försäljning av material vid rivning 

• Säkert omhändertagande av giftigt material vid rivning 

Produkt- och miljödata samlas in och används för specifika miljöanalyser, beräkningar 
och deklarationer under byggprojektet men lagras inte för användning under 
förvaltning/användning och återbruk. Dataleveranser från projektet och byggnadens 
system och sensorer kravställs inte på ett sådant sätt att datadelningstjänster i 
ekosystem som de nämnda ovan kan skapas. Den grundläggande digital infrastruktur 
behöver kravställas avseende spårbarhet, integration, datainnehåll inom områdena: 

- Digital fysisk infrastruktur med kablar, Wifi, 5G, med mera 
- Styrsystem och övriga system 
- Sakernas internet (IoT) med tillhörande dataströmmar 
- Digital förvaltningsmodell (BIM-modell) 
- Drift och underhållsinstruktioner 
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Användarfallet har bidragit till beskrivning av process och begrepp som underlättar 
framtagning av värdeskapande datadelningstjänster i ekosystem som beskrivs under 
generella förutsättningar. 

I förvaltningsskedet handlar datadelning till stor del om tillgängliggörande av data för 
olika tjänster som exempelvis driftsoptimering. Dessa tjänster har projektet valt att 
benämna som datadelningstjänster i ekosystem.  

 

3.3 Användarfall fastighetsdata 
Detta avsnitt redogör för resultat som är specifika för detta användarfall och de resultat 
som bidragit till generella förutsättningar.  

Resultatet är framtaget i en serie arbetsmöten mellan projektparterna utifrån det 
testområde som ÖBO har tillhandahållit. Arbete med att testa och utveckla en process 
med tillhörande definitioner för att skapa en datadelningstjänst har löpande simulerats i 
Blippas plattform.  

Förtydligande av komplexitet genom simulering av datadelningstjänst  

Att skapa en datadelningstjänst visade sig vara en relativt komplex historia då det är 
många olika aspekter, intressenter, 
sammanhang och system att hantera saker 
som relationer, ansvar, affärsmodeller mm. 
För att få stöd med förtydligande av denna 
komplexitet tog detta användarfall stöd av 
en plattform som möjliggjorde simulering av 
tillgängliggörande av datadelningstjänsten,  
som kunde koppla upp data och presentera 
det på något sätt så att datadelningstjänsten 
och processen för framtagande av 
densamma kunde utvärderas löpande. 
 
Användarfallet sökte en plattform som 
stöttade med: 

• Uppbyggnad av roller och relationer 
(rättigheter mm) 

• Bokning och reparation  
• Starta och betala för en laddning.  
• Samla in data för processerna 

Plattformsleverantören Blippa valdes som 
leverantör till användarfallet och ingick även som projektpartner i projektet med sin 
tid. 

Genom att anpassa en Blippa skapades en prototyp av datadelningstjänsten som 
möjliggjorde: 

• Simulering av insamlande av data för tillgängliggörande av parkeringsytor 
(parkeringsytor från olika fastighetsägare, sensordata om tillgänglighet) och  
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• Beskrivning av förutsättningar för tillgängliggörande och nyttjande av data ur 
olika perspektiv och intressenter.  

Blippa tillhandahåller en plattform för mappning och koppling av olika datakällor och 
av viss funktionalitet samt regelsättning för olika roller. I plattformen skapas 
"websidor" för olika objekt. På varje enskild objektwebsida kopplas data och 
funktionalitet. Websidorna blir åtkomliga via ett "klistermärke", en form av QR-kod. 
Klistermärkena kan sättas upp på det fysiska objektet för att användare ska kunna 
komma åt informationen och funktionerna kopplade till det specifika objektet. Man 
kan också publicera objekten via någon form av kartapplikation eller sökapplikation i 
telefonen. När man kommer till ett objekts websida får man möjlighet att logga in för 
att komma åt mer data eller funktioner, beroende på vilken roll man är registrerad 
som. 

Beställaren, som äger objekten, bestämmer vilka objekt som ska vara kopplade till 
vilka "klistermärken", vilken information och vilka funktioner som ska vara tillgängliga 
för vilken roll. Beställaren tillhandahåller data till plattformen. Det finns ett flertal 
olika format man kan tillhandahålla data på men API är att föredra eftersom det ger en 
koppling till datakällan med möjlighet till automatiska och direkta uppdateringar. 
Genom plattformen kan beställaren tillåta dubbelkommunikation med websidan, vilket 
innebär att användaren kan uppdatera data i beställarens system. Den 
kommunikationen kan användas för att exempelvis redovisa eventuella utförda 
åtgärder, felanmälan eller status. 

 

3.3.1 Process för skapande av datadelningstjänster i 
ekosystem 

Den generella processen för datadelning under användning/förvaltning utvecklades 
och konkretiserades till en process med syfte att underlätta skapandet av 
datadelningstjänster. Process som beskrivs i resultat i generella förutsättningar, 
skapande av datadelningstjänster i ekosystem kommer från detta användarfall.  

3.3.1.1 För användarfallet – Definiera vision 
Följande visionsbeskrivning togs fram: 

- Noll felparkeringar, fusk fungerar inte, inga förluster i systemet 

- Grunden är att ägare av parkeringsytan vill maximera intäkter (en ledig 
parkering är en resurs) 

- Lägga ut tjänsten på extern part (block intäkt, tar bort en risk) vs 
tillgängliggöra tjänsten själv 

- Aktörer ex. parkeringsappar, delar resurser fordon, privat personer, kommun, 
fastighetsägare 

 

3.3.1.2 För användarfallet – Definiera/Specificera ekosystem 

I användarfallet har ett antal intressenter identifierats som har ett behov, krav eller på 
annat sätt är delaktig i processen kring tillhandhållande av datadelningstjänst för 
nyttjande av parkeringsplatser och laddning av elbilar. 
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En kund (Data  consumer) är den roll som har behov av att parkera och ladda sin bil. 
Kunden behöver hitta en parkering med laddning och behöver därför veta var 
närmaste laddning finns som också kan leverera en viss laddhastighet. Kunden 
behöver också veta hur mycket det kostar och vilka betalningslösningar som finns 
(app, kontomedlemskap, swish, kort) men också vilka priser som gäller. Om 
funktionen inte fungerar behöver kunden kunna göra en felanmälan. 

En fastighetsägare (Data owner - objektsägare) är den roll som tillhandhåller 
parkeringsplats med utrustning som laddinfra, sensorer, kamera, etc 

Fastighetsägaren kan anlita en fastighetsskötare (Service provider)  som säkerställer 
parkeringsplatsens tillgänglighet med avseende på underhåll av parkeringsplats 
(snöskottning, städning) och utrustning (laddstolpe, sensorer, kamera QR-kod). 
Fastighetsskötaren ska kunna göra en felanmälan. 

Fastighetsägaren kan också anlita ett parkeringsbolag (Service provider)  som 
bevakar och säkerställer rätt behörighet till parkeringsplatsen. Parkeringsbolag kan 
tillhandahålla bevakningsutrustning och har behov av att veta hur nyttjandet av 
parkeringsplatsen är överenskommen enligt bokning och betalning. 

Fastighetsägare kan anlita laddinfrastrukturägare (underlevernatör till 
fastighetsägare, data owner) alternativt tillhandahålla parkeringsplats till 
laddinfrastrukturägare. Laddningsinfrastrukturägare tillhandahåller 
realtidsanvändande av laddning. För att kunna tillhandahålla realtidsdata till rätt kund 
behöver laddinfrastrukturägare ha tillgång till bokningsuppgifter av parkeringsplats. 

Elleverantör (underlevernatör till fastighetsägare, data owner)  behöver data från 
bokning av parkeringsplats med bilens laddbehov för att kunna ge information om 
priser för laddning. 
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Kunden behöver ha data om: 

• Geografisk placering på parkeringsplats och laddstolpe 
• Laddeffekt 
• Om parkeringen är ledig eller upptagen (laddar ngn? Sensorer?) 
• Kostnader 
• Ranking 

Fastighetsägare behöver kunna leverera följande data till parkeringsappen :  

• Laddeffekt 
• Ledig/upptagen (laddas eller inte, realtid) (Kräver realtids api, 

dataportal.se, DIGG eller en ström med delta, säkerhet/belastning vad är mest 
effektivt?) 

• Geodata 
• Ranking 
• Se Allmännyttans underlag i excelfilen 
• Identifierings- och ombudslösningar kommer att finnas lösningar för 

personer (är på gång) 
 

I bilden nedan beskrivs en sk. kundresa, hur vi tänker att kunden agerar när behov av 
laddning av elbil uppstår. 

För att hitta parkering med laddstolpe använder 
kunden en kartapp för att finna laddstolpar, ex. på 
befintlig generell kartapp är ”Chargefinder” 

I en mer optimerad kartapp än de som finns idag 
ska parkeringsplatser med laddmöjligheter synas. 
Det ska gå att ändra visualiseringen så man kan 
selektera på olika kriterier som exempelvis 
tillgänglighet, pris, effekt. I kartappen ska det gå att 
förboka en plats och då välja datum och tid samt 
eventuellt betala en förbokningsavgift. 

För att detta ska vara möjligt krävs att kartappen är 
konfigurerad med följande data: 

- Utrymmet parkeringsplats 
- Parkeringsplats-id 
- Lokaliseringsfunktion 
- Vem som äger/tillhandahåller parkeringsplatsen 
- Pris/kwh 
- Effekt 
- Status på tillgänglighet. Kräver någon form av sensor eller IoT i laddstolpen 

som skickar data till kartappen 
- Bokningsfunktion kopplat till någon form av id 

- funktion för betalning (period, antal kwh, kostnad, betalningsformat, 

betalningstidpunkt) 
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Vid pågående laddning är det önskvärt att kunna se status på laddningen. Då krävs 
även att laddfunktionen skickar tillbaka status till kartappen kopplat till rätt 
parkeringsplats. 

 

3.3.1.3 För användarfallet – Specifikation data 
I syfte att konkretisera hur datat skulle specificeras för en här typen av 
datadelningstjänst beslutade arbetsgruppen i användarfallet att utgå från 
Familjebostäder förhållningssätt, se bilder nedan 
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I användarfallet användes Öbos fastighets- och kontraktsdata för parkeringsytor och 
leverantörens data för status på laddning. Fastighetsdata ligger i PM4 och 
tillgängliggörs till projektet via Adapt och FAST API genom ett specifikt API som tagits 
fram för ändamålet. Parkeringsytorna är rumsbaserade och har unika ID:n. 
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För att kunna dela data mellan olika parter används CoClass som begreppsmodell och 
FI2XML som informationsmodell. 

I detta användarfall för laddplatser har Örebrobostäder skapat ett API med data för 16 
parkeringsplatser som har laddstolpar. I detta API har Öbo kopplat ihop 
parkeringsplatsernas ID och position med status från laddstolpeleverantörens API. 
Denna data kopplas in i plattformens websida för laddplatser. Nästa steg är att 
tillgängliggöra dessa websidor genom att klistra upp QR-koden på parkeringsplatserna 
och publicera i någon applikation med sökfunktion, exempelvis kartapp för 
laddstolpar. 

Parallellt med SBE-projektet pågick en intern dialog, på Öbo, kring att kunna leverera 
ut data från den interna dataplattformen genom att skapa behovsanpassade API:er. 
Genom att hämta hem och spara status från hårdvaruleverantörens API, var tionde 
minut, och koppla till sina laddplatser kunde ett yttre-API skapas där Öbo hade 
möjlighet att styra nomenklatur och även koppla på andra egenskaper. Detta API ska 
framöver kunna användas för att koppla upp andra laddstolpeleverantörers API:er och 
på så sätt få ett yttre API för alla Öbo:s laddstolpar, oavsett hårdvaruleverantör. 

 Internt har Öbo laddat upp sitt laddstolpe-API i Google-maps och kan där se status på 
samtliga laddstolpar. 

  

3.3.1.4 För användarfallet – Etablering ramverk, lansering och vidare 
Användarfallet avgränsades till aktiviteterna inom ”A”. Orsakerna till detta var: 

1. Att beskriva generella förutsättningar för värdeskapande datadelning visade 
sig vara ett mer omfattande arbete än projektplanen tagit höjd för 

2. Projektet konstaterade att det saknades grundläggande stöd för aktiviteter 
inom ”B”, ”C” och ”D”; Etablering ramverk, lansering och vidare. Projektet 
beslutade därför rekommendera framtagning av stöd för dessa aktiviteter som 
en fortsättning i ett  separat projekt. 

 

3.4 Användarfall plattform för datadelning 
(Infrastruktur) 

I detta avsnitt beskrivs arbetsgruppens tolkningar av insamlat underlag.  
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3.4.1 Datadelning via Trafikverket datautbytesplattform 
Syfte med en organisationsspecifik datautbytesplattform är att på ett strukturerat sätt 
tillgängliggöra datamängder mellan dataproducent åt datakonsument. Oberoende om 
parterna är organisationsinterna eller externa, och då med behållen säkerhet och 
kvalité. Datautbytesplattformen ser till att data finns tillgängligt för konsumenten, 
oavsett var någonstans data produceras.  

Informationsägaren bestämmer vilket data som ska tillhandahållas vid 
datautbytesportalen.   
 
All data är vara behörighetsskyddad och det är informationsägaren som bestämmer 
vilket data konsumeras och av vem.  
 
I datautbytesplattformen finns autentiseringslösningar som inkluderar säker 
identifiering av konsumenten. En dataproducent ansvarar för grunddata 
(originaldata). Dataprocenten beskriver grunddata med en datamodell, som sen kan 
delas via olika tekniska lösningar.  
 
På Trafikverket används specifika schemadefinitioner för att publicera grunddata i 
datautbytesplattformen via en s.k. endpoint och en datacache där validering av data 
sker. Vid endpoint valideras att enbart överenskomna data sparas i datacache och att 
data följer gällande säkerhets- och behörighetsriktlinjer. Genom denna lösning finns 
ingen direktkoppling till grunddata vilket skapar säkerhet men kräver kontinuerliga 
schemalagda uppdateringar för att hålla tillgängliga data aktuell. 
 
En datakonsument kan hämta data i datautbytesplattformen genom att skapa en 
Query-API som inkluderar en fråga som specificerar vilket data som önskas. I API:et 
finns en mängd funktionalitet som gör att data kan filtreras, beskäras och sorteras i 
enlighet med den bifogade frågan. Man kan även ställa in bevakning på förändringar i 

Figur 2 - Trafikverkets modell för datautbytesplattform, källa: Trafikverket 
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datamängden. En stor utmaning vid integrationer och datadelning är hur man över tid 
hanterar förändringar i en informations- eller datamodell. När en dataproducent 
behöver förändra datamodellen för grunddata, lägga till eller ta bort egenskaper i sina 
informationsobjekt, kan det påverka datakonsumenten som kan ha byggt 
tillämpningar på datadelningsmängden.  
 
I datautbytesplattformen hanteras förändrade indatadatamodeller med olika versioner 
av scheman och således tillhandahålls flera utdataversioner av samma datamängd. 
Genom datautbytesplattformens funktioner kan en dataproducent förändra sina 
informationsobjekt utan att datakonsumenterna påverkas.  
 
All information är behörighetsskyddad vilket gör att man kan styra så att en användare 
kan ha behörighet till en viss informationsmängd. Man kan förfina behörigheten 
genom filter som avgör vilka objekt i informationsmängden en användare är behörig 
att se och även begränsa tillgång till vissa egenskaper i ett objekt. 
 
Ett vanligt scenario är att någon verksamhet inom Trafikverket ska ta emot data från 
en extern part utanför Trafikverket in till ett internt IT-system. Då kan man gå via 
Datautbytesplattformen som vid mottagning validerar data mot överenskommet 
kontrakt. Därefter förpackas det i ett “paket” som transporteras till det interna IT-
systemet (mottagaren). 
 
Exempel på inkommande data: 
 

• GPS-positioner från tåg 
• Sensordata från fordonsflottor på väg 
• Vägmätningsdata från entreprenörer 
• Tåglägesförändringar från tågoperatörer 

 
De ”paketerade” data innehåller ett antal metadata-egenskaper som beskriver själva 
mottagandet och läses in i det mottagande IT-systemet m.h.a API-teknologi.  
 
I Datautbytesplattformen är det möjligt att upprätta dubbelriktad asynkron 
kommunikation där ett svarsmeddelande kan adresseras till den ursprungliga 
avsändaren. Alla interaktioner med Datautbytesplattformen autentiseras och 
auktoriseras, det vill säga vem som är användaren och vad avsändaren får göra, 
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3.4.2 Datadelning via Plattform of Trust 
Platform of trust - är en datamarknadsplattform framtagen av företaget Vastuu Group i 
Finland. Syftet med plattformen är att tillhandahålla enhetliga datatjänster från en 
mängd olika datakällor med olika dataformat. T.ex. mätdata från olika leverantörer 
konsumeras på ett enhetlig , säkert och tillförlitligt sätt.  I plattformen finns ett 
ramverk med regler för hur man hanterar och kvalitetssäkrar dataflöden, behörigheter 
och ekonomiska transaktioner.  

 
Platform of Trust är en interoperabel plattform med möjlighet att ansluta, 
harmonisera, kvalitetskontrollera och tillhandahålla en mängd olika 
datamängder/tjänster och samtidigt erbjuda accesskontroll och avtalshantering för: 
 

• Vilken data som helst 
• Med vilken standard som helst 
• Från vilken källa som helst 
• Med möjlighet att harmonisera vilka format som helst 
• I vilken skala som helst 
 

Företaget har tagit fram en process för hur man, tillsammans med kunden, skapar nya 
tjänster och kopplar nya datamängder till plattformen via s.k. konnektorer.  

Figur 3 –Platform of Trust, källa: vastuu group 
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API-gränssnitt används både för att koppla upp data till plattformen och för att 
tillhandahålla data på marknadsplatsen (se bild ovan). Det finns möjlighet att, vid 
behov, erhålla data i annat format. 
 
Tillsammans med dataproducenten tas specifika konnektorer fram för att säkerställa 
rätt tolkning av data. Behörigheten från dataproducenten följer med som oförändrad. 
Data kopplas upp i plattformen och ”mappas” mot modulbaserade ontologier som är 
en formell (maskinläsbar) beskrivning av världen som bygger på internationell och 
europeisk standard och byggs ut allteftersom behov uppstår. Metoden är flexibel och 
anpassas utifrån innehållet i indata. När mappningen är genomförd görs en kontroll 
tillbaka mot originaldata. Därefter kopplas data in i en dataprodukt. 
 
En dataprodukt innehåller teknisk aspekt, juridisk aspekt och användningsaspekt: 
 

• Den tekniska aspekten inkluderar anslutning och harmonisering 
• Den juridiska aspekten inkluderar identitet på användare och ägare, avtal för 

dataanvändning (var, när, hur och av vem) med validering och uppföljning. 
• Den kommersiella aspekten inkluderar anpassning av data utifrån tänkt syfte 

för att uppnå maximal nytta med minimala risker 
 

I plattformen finns verktyg som anpassar dataprodukterna med ovanstående ingående 
aspekter på ett skalbart sätt, vilket innebär att alla lösningar kan vara 
specialanpassade utifrån kundens behov och önskemål. Olika kundlösningar sparas 
som mallar och kan återanvändas. 
 
Tillgången till data regleras genom koppling mellan indataleverantör och plattformen 
samt mellan utdatakonsument och plattformen. I kopplingen styrs vilka produkter som 
används och till vilken kostnad. 
 
För närvarande finns runt 40 olika dataproduktmallar eller tjänstespecifikationer med 
specificerad struktur på innehåll framme. Dessa produkter kan återanvändas av olika 
kunder men med kundspecifikt innehåll.  
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3.4.3 Datadelning via Nationell geodataplattform 
Lantmäteriet leder projektet Smartare samhällsbyggnadsprocess vars syfte är att med 
digitaliseringens möjligheter skapa en enklare, öppnare och mer effektiv planerings- 
och byggprocess till nytta för medborgare, företag och andra aktörer. Detta gör man 
genom att erbjuda en marknadsplats i vilken myndigheter kan erbjuda sitt 
myndighetsdata. 

För att uppnå en smartare samhällsbyggnadsprocess är en grundförutsättning 
tillgänglighet till nationellt enhetlig och öppen information för alla aktörer i processen. 
Nationella geodataplattformen (NGP) och nationella specifikationer är utvecklade för 
att uppfylla den tillgängligheten och enhetligheten. 
 
NGP ska göra det möjligt för alla att få tillgång till datamängder som behövs i 
samhällsbyggnadsprocessen. Producenter för datamängderna är kommuner och 
statliga myndigheter. Datamängderna ska följa nationella specifikationer och 
tillhandahållas via tjänster med applikationsgränssnitt (API). Nationella 
specifikationer med dess ramverk, krav på datastruktur och -innehåll, skapar 
förutsättningar för att flera aktörer kan arbeta på ett likartat sätt.  NGP är en plattform 
som utvecklas och förvaltas av Lantmäteriet. Lantmäteriet i sin roll som samordnare 
orkestrerar distribution av all form av geodata. Samordnaren hanterar avtal, 
specifikationer, behörighet och flödet av in- och utdata.   

Figur 4 - Lantmäteriets Nationel Geodata plattform, källa: Lantmäteriet 
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Lantmäteriet beskriver bl.a. principerna ur ett juridiskt perspektiv i sin slutrapport; 
NATIONELLT TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV GEODATA I 

SAMHÄLLSBYGGNADSPROCESSEN
1
. 

 
Tillhandahållandet av data sker genom API-anrop via en sökmotor. Sökparametrarna 
bygger på konsumenternas identifierade behov. Ingen förändring av indata sker i 
plattformen, därför är det centralt att all indata följer nationella specifikationer så att 
utdata, oavsett dataproducent, har enhetlig struktur och innehåll. Vissa 
dataproducenter kan lagra data i sin egen datamiljö och vara uppkopplade på 
plattformen genom att ha sina datamängder registrerade i plattformens centrala index. 
Det finns ett antal informationsspecifikationer framtagna som bygger på standarder. 
 
I det ramverk som plattformen bygger sin informationsmodell på, finns 
informationsarkitektur för all typ av geodata. I ramverket finns principer för hur man 
ID-sätter objekt (i nuläget detaljplaner och byggnader). Alla dataproducenter måste 
förhålla sig till dessa principer. Metadata ligger på objektsnivå inte på produktsnivå.  
 
Lantmäteriet har skapat en portal kallad API-portalen, för att exponera Lantmäteriets 
API:er. Genom API-Portalen kan användare själva lista och prenumerera på API:er av 
intresse, de kan ta del av dokumentation, testa ett API för ökad förståelse, ta del av 
statistik gällande deras användning av API:er mm. För att anropa ett API så används en 
Access Token (även kallad API-nyckel) vilket är den enda autentiseringsmetoden. 
Användarkontot och dess behörighet styr vilka API:er som användaren kan se och 
prenumerera på i API-portalen. Idag finns API:er tillgängligt för exempelvis Byggnad 
och Fastighetsområde. 

 

4 Reflektion/Analys 

4.1 Generella förutsättningar 
Potentialen till värdeskapande med datadelning är obegränsad. Det är egentligen bara 
fantasin, gamla (läs icke-mänskligt eller ej digitalt anpassade) normer, kulturer och 
ramverk som hindrar en obegränsad värdeskapande datadelning.   

Projektet hade ambition att ta fram mer konkreta lösningar och behov kring 
värdeskapande datadelning men upptäckte att det i samhällsbyggnadsbranschen 
saknas samsyn kring vad datadelning är och skulle kunna vara, vilket gör att konkret 
värdeskapande uteblir. Projektet främsta resultat är därför ett bidrag till att underlätta 
samsyn genom förtydligande nomenklatur, modell, process och förutsättningar för 
värdeskapande datadelning.  

Samhällsbyggnadsbranschen är till stor del filbaserad vilket tydliggörs i byggherrars 
kravställning och till viss del i nationella riktlinjer som är uppsatt för att i första hand 

 

1 https://www.lantmateriet.se/contentassets/50c7b8feec4744e5a0fa2ffaf0ea07ec/519-2018_2889-
slutrapport-samhallsbyggnadsprocessen.pdf 
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stötta värdeskapande datadelning via filer. Branschen behöver stöd att tänka och agera 
utifrån värdeskapande datadelning utifrån detta projekts bas för detta. 

Projektet har identifierat begrepp, nomenklatur,  som är centrala för förståelsen av 
värdeskapande datadelning. Dessa begrepp används ofta slarvigt i branschen, dvs utan 
att förklara vilken betydelse aktuellt begrepp har i sammanhanget. Nedan följer några 
exempel på begrepp som projektet definierat i syfte att förenkla samsyn kring 
värdeskapande datadelning i branschen: 

- Värdeskapande datadelning 

- Sammanhang 

- Ekosystem 

- Datadelning 

- Datadelningstjänster 

- Ramverk  

- Informationsstruktur 

Utan en överenskommelse kring vad centrala begrepp liknande de nyss nämnda kan 
det ta orimligt med tid och resurser att få till värdeskapande datadelning.  

Nomenklaturproblematiken indikerar att den digitala kompetensen och digitala 
ledarskapet i samhällsbyggnadsbranschen behöver utvecklas avseende delning data. 

Det finns ett tydligt ramverk i byggprojekt men dess ingående delar är inte anpassade 
för värdeskapande datadelning varken i byggprojekt eller användande/förvaltning. 
Allmänna bestämmelser, föreskrifter, byggherrars kravställningsdokumentation med 
mera saknar idag tydligt stöd för att skapa värdeskapande datadelning i byggprojekt 
och under användning/förvaltning. Det innebär att realiseringen av digitaliseringens 
möjligheter ofta uteblir.  

Det saknas helt ett ramverk för värdeskapande datadelning under 
användning/förvaltning vilket innebär att många byggherrar skapar sina egna 
lösningar, ofta utan transparens till andra i branschen. Det finns också en risk att 
byggherrarna låter sig styras av trycket från IT-/proptech leverantörer och satsar på 
en icke integrerbar lösning. Båda dessa förutsättningar kan leda till att branschen inte 
lär av varandras misstag och framgångar och därmed förlora både tid och pengar. Det 
icke existerande ramverket tydliggörs också avseende handlingsförlamning eller 
ensidigheten kring utveckling av nya affärsmodeller. 

Det finns visst stöd i nationella riktlinjer för filbaserad datadelning men hjälpmedel för 
att få till värdeskapande digital infrastruktur med datadelningstjänster saknas. Det 
innebär att det kan bli omständligt, tidkrävande och kostnadsdrivande att få till 
värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadsbranschen. 

Det pågår en mängd olika initiativ med koppling till delning data. Många av dessa 
initiativ har stor potential men samordning mellan dem sker utifrån personligt 
engagemang. Detta innebär att man riskerar dubbelarbete, långsammare utveckling 
eller att man missar essentiella aspekter. 

Övergripande utmaning är att få till en samsyn, gemensam nomenklatur och arbetssätt 
i samhällsbyggnadssektor gällande värdeskapande datadelning på en övergripande 
nivå. Specifika utmaningar som projektet identifierat är: 
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- Det saknas inte standarder utan digital kompetens, förmågor, pedagogiska 

modeller, vägledning, metodik och tillämpningar, exempel hur man skapar nya 

affärsmodeller, applicerar strukturer och tjänster kopplat till datadelning. 

- Det är svårt att hålla ihop alla delar i en värdeskapande digital infrastruktur 

(samtliga kravställningsområden för att säkra värdeskapande datadelning ur 

ett livscykelperspektiv) när kravställningen är fragmenterad och splittrad i 

olika styrande dokument. Det gör att krav kan vara motstridiga eller saknas 

för att uppnå möjligt värdeskapande. 

- Den låga digitala kompetensen och det digitala ledarskapet avseende 

datadelning hindrar nyttjandet av digitaliseringens möjligheter. 

- Samverkan mellan olika initiativ med koppling till delning data, förvaltning av 

resultat från initiativen saknas eller sker inte systematiskt. 

- Otydlig ansvarsfördelning gällande grundläggande förutsättningar för 

värdeskapande datadelning som exempelvis nomenklatur, datastruktur, 

affärsmodeller, avtal med mera. Vem/vilka är ansvariga för beslut om dessa 

förutsättningar? 

 

4.2 Användarfall produkt & miljödata 
Engagemanget inom området datadelning för produkt & miljödata är enormt. Många är 
det som vill och kan vara med och bidra till att snabba på den omställningen vår jord så 
väl behöver. Den främsta utmaningen är att det pågår väldigt många olika initiativ som 
inte är helt samordnade. Det pratas om och utvecklas kring datadelning på olika sätt 
och utifrån olika perspektiv vilket innebär att hävstångseffekt försenas. 

Kravställning av data för användning i byggprojekt och i datadelningstjänster i 
ekosystem under användning/förvaltning sker inte utifrån cirkulärt byggande. Det 
hämtas in och skapas mycket data under byggprojektet under olika analyser och 
kalkyler men väldigt lite av denna data lever vidare in i användning/förvaltning. Vidare 
omfattar inte dagens kravställningar datastruktur eller andra vitala delar för att skapa 
en hållbar digital infrastruktur. 

Det är idag svårt att använda data för iterativt optimera design utifrån olika 
miljöaspekter i byggprojektens olika digital verktygen. För att få till ett flöde mellan 
BIM-modeller och beräkningsverktyg måste man i BIM-verktyget rita exakt rätt. Det är 
helt enkelt svårt, kräver hög kompetens och är tidskrävande att göra rätt. 

Det förekommer många begrepp inom klimat- och miljöområdet som försvårar 
gemensam uppfattning. 

Det finns visst stöd i nationella riktlinjer för filbaserad datadelning men hjälpmedel för 
att få till värdeskapande digital infrastruktur med datadelningstjänster för produkt och 
miljödata saknas. Det innebär att det just nu är omständligt, tidkrävande och 
kostnadsdrivande att få till värdeskapande datadelning av produkt- och miljödata. 

Det händer mycket på området hela tiden så det gäller att hänga med. IVLs verktyg 
Byggsektorns miljöberäkningsverktyg, BM, är ett exempel på det. BM är ett 
branschgemensamt verktyg för klimatberäkning av byggnader. Verktyget baseras på 
livscykelanalysmetodik och gör det möjligt för en icke-expert att ta fram en 
klimatberäkning av en byggnad.  
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Övergripande utmaning är att få till en samsyn, en gemensam målbild, nomenklatur 
och arbetssätt i samhällsbyggnadssektor gällande värdeskapande datadelning för 
produkt & miljödata med fokus på cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter. 
Specifika utmaningar som projektet identifierat är: 

- Hålla sig uppdaterad på vad som händer och hur de nya insikterna och 
verktygen bäst ska appliceras i verkligheten 

- Det saknas inte standarder men det saknas vägledning och tillämpningar, 
exempel hur man applicerar strukturer och tjänster. 

- Det är svårt att hålla ihop alla delar i en värdeskapande digital infrastruktur 
(samtliga kravställningsområden för att säkra värdeskapande datadelning ur 
ett livscykelperspektiv) när kravställningen är fragmenterad och splittrad i 
olika dokument. Det gör att krav kan vara motstridiga eller saknas för att 
uppnå möjligt värdeskapande. 

- BIM modellerna fungerar inte att använda som underlag för att iterativt 
beräkna olika miljöaspekter. Det fungerar alltså inte att gå fram och tillbaka 
mellan designverktygets olika designlösningar och se konsekvenser på olika 
miljöaspekter i beräkningsprogrammen på ett smidigt sätt. Datat som ska 
skyfflas mellan systemen, framför allt datan från BIM-
modellerna/designverktyget, måsta städas ordentligt innan det kan användas. 
Det tar med andra ord orimligt med tid och resurser att städa data innan de 
går att använda i beräkningsprogrammen 

- Den låga digitala kompetens och det digitala ledarskapet avseende 
datadelning hindrar nyttjandet av digitaliseringens möjligheter. 

- Samverkan mellan olika initiativ med koppling till delning data produkt & 
miljödata, förvaltning av resultat från initiativen saknas eller sker inte 
systematiskt. 

- Myndigheter som på olika sätt berörs av eller arbetar med datadelning i 
samhällsbyggnadssektorn är inte samordnade och har dålig förankring i 
verkligheten (byggprojekt, användning/förvaltning) 

-  

4.3 Användarfall fastighetsdata 
Projektet kom till slutsatsen att den framtagna processen underlättar skapande av 
datadelningstjänster i ekosystem även om det inledningsvis kan vara tidskrävande då 
effektiva genomförandestöd för aktiviteterna saknas, exempelvis mallar, verktyg, 
metodik, avtalsupplägg mm saknas. Särskilt saknas grundläggande stöd för utveckling 
av affärsmodell och etablering av ramverk, lansering och vidare. Plattformar som 
underlättar tillgängliggörande av tjänsten eller som stöttar simulering av tänkt 
datadelningstjänst bidrar till processen på ett positivt sätt då alla berörda kan få 
åtkomst eller vara med och bidra på ett tydligt sätt. 

Om Öbo inte haft det interna parallellspåret med delning av data från den egna 
plattformen så hade detta användarfall kunnat nyttja leverantörens API direkt, men 
med det egna API:et har man möjlighet att modifiera utdata, exempelvis ändra 
benämningen på olika attribut. 

Detta användarfall har varit bra för Öbo eftersom de samtidigt som de tillhandahöll 
testdata också fick leverantör som kunde testa det nya API:et. Det var naturligt att dela 
med sig av API:et till projektet som testdata och samtidigt få en leverantör som kunde 
testa att skapa funktionalitet mot det. Deltagandet i användarfallet drev det interna 
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arbetet framåt genom att vara bollplank och inspiration samt ett stöd i att kunna 
realisera idéer i verkligheten. 

Det finns en lång historik gällande fastighetssystem (databas för kunder, leverantörer 
med utveckling av moduler mm för allt möjligt, system som siktar på att kunna stötta 
ett växande antal processer. När fastighetssystemen kom hanterade de främst 
hyresavtal och relationerna med hyresgäster, hyresobjekten har därför varit kärnan 
som man utvecklat olika moduler kring.  

Fastighetssystem bygger gärna på sina egna strukturer med en massa olika skäl bland 
annat uppges skälet: Det finns så många olika standards så det är bäst att skapa sin 
egen. 

Det saknas kompetens, förmågor samt ramverk för att kravställa en digital 
infrastruktur i byggprojektet, som underlättar tillgänglighet av kvalitetssäkrad data för 
olika datadelningstjänster under användning/förvaltning: 
 

• Begrepp och standards kring specifikation data är inte etablerade i branschen 

och de system och standars som finns appliceras på olika sätt. Exempelvis 

används inte begrepp som begreppsmodell, relationsmodell. Detta leder till att 

det finns en diskripens mellan vad som avses med olika centrala begrepp, ex. 

utrymmen - objekt / equipment (FI2) eller vilken informationsmodell som ska 

användas - FI2 eller ÖBOs. Detta leder till att effektiv värdeskapande 

datadelning försenas eller helt uteblir d det skapas osäkerhet.  

• Projektet konstaterade att det saknades grundläggande stöd för aktiviteter 

utveckling affärsmodell samt för hela aktivitetsområdena ”B”, ”C” och ”D”; 

Etablering ramverk, lansering och vidare. Detta riskerar att göra varje försök 

till utveckling och etablering av en datadelningtjänst till en separat silo, som 

en app för en specifik funktion som dör över tid. 

• Det finns olika affärsmodeller (penningaflöden) som reglerar olika aktörers 

nyttor och därmed främjar en eller annan aktör. Detta leder till att 

ekosystemen inte blir hållbara över tid. Exempel på sådana affärsmodeller: 

o Blockhyra 

o 2:a hands uthyrning av hyresgäst (rabatt på månadshyran) 

o Parkeringsbolag anlitas av fastighetsägare 

o Airbnb upplägg för privatpersoner för andra hands uthyrning (Rover 

parkering…spot hero) finns inte etablerat än 

 

4.4 Användarfall plattform datadelning (infrastruktur) 
En viktig aspekt vid delning av data via en plattform, är att den som tillhandahåller en 
sådan datadelningstjänst behöver säkerställa leveransens riktighet. Så att inte data 
modifieras utifrån den produkt som informationsägaren valt att publicera. Vid 
eventuell aggregering av data behöver risker elimineras som medför att informationen 



 
 

57 
 
 

VÄRDESKAPANDE DELNING AV DATA INOM SAMHÄLLSBYGGNADS-SEKTORN 

får en annan informationsklassificering. Aggregering bör endast tillåtas genom att en 
produkt definierats och godkänts av dataägare. 
 
En annan aspekt är den inneboende flexibiliteten i plattformens ramverk, som utgörs 
både av plattformens API och den interna övergripande standard för representation av 
data, kommer begränsa gruppen dataägare och konsumenter som produktivt kan 
nyttja tjänsten i sin verksamhet. En plattforms ramverk innehåller aspekter som 
applicerbarhet och tillgänglighet. Med applicerbarhet menas bredden i hantering av 
olika informationsmängder och med tillgänglighet avses möjligheten till hantering av 
olika dataformat.  
 
I detta avsnitt finns har vi försökt värdera de olika plattformarna och de aspekter som 
vi anser vara viktiga för att få till en värdeskapande datadelning. 
 
Platform of trust 
Plattformen underlättar datadelning genom att det i plattformen finns en inbyggd 
standardiserad datastruktur, med modulär ontologi, (vocabulary provider) och 
ramverk för datadelning (trusted parties, clearing house, service provider) inklusive 
funktioner och tjänster för tillgängliggörande av dataprodukter samt att nya 
dataproduktsmallar sparas för varje ny dataprodukt som tas fram. 
 
I nuläget finns det runt 50 specificerade mallar för olika produkter som man kan 
koppla upp sitt data mot eller konsumera. All data är behörighetsstyrd även om flera 
användare kan använda samma mallstruktur får de enbart tillgång till det data de har 
behörighet till. Det går att ladda upp 3D-modeller som man kan koppla data till. Då 
ligger modellen i plattformen där relationer till annan data byggs upp 
 
Plattformen är en förmedlingstjänst för harmoniserade data. Man specificerar en 
utdataprodukt tillsammans med datakonsument som kan ha behov av data från olika 
dataproducenter. Genom harmonisering av data från olika datamängder tas 
paketerade utdataprodukter fram för olika ändamål. Utdataprodukterna 
tillgängliggörs via API. 
 
Standardmallar, baserade på standardiserad datastruktur och ramverk för datadelning 
finns framtaget för att det ska vara enkelt och snabbt gå att skapa utdataprodukter. För 
att koppla upp data behöver en s.k. konnektor tas fram vilken är en form av 
översättning mellan originaldata och den standardiserade datastrukturen i 
plattformen. Här kan det finnas en risk att data kan förvrängas vid en eventuell 
transformation eller konvertering utförs men inbyggd signeringsfunktion ska verifiera 
att ingen förvrängning av originaldata sker.  
 
Nackdelar 
 

• Dataproducent kan ha egen begrepps-, informations- och datamodell. De 
behöver inte anpassa sin data till en speciell ontologi eftersom anpassningen 
sker i konnektorn 

• Dataproducent kan ha eget format 
• Data lagras hos dataägaren 
• Man kan koppla på flera dataproducenter till samma dataprodukt 
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• Avtal sker med plattformsägare både på in- och utdatasidan. Affärsmodellen 
kan se olika ut beroende på nyttan. 

• Kvalitetssäkringen sker genom e-signaturer 
• Specificerade dataprodukter kan återanvändas men kopplade till andra 

datakällor. 
• Datatillgängligheten regleras i avtal   
• Indata kan användas i flera utdataprodukter 
• Plattformen ger ett mervärde till beställare av exempelvis IoT-data då man 

kan analysera data från flera olika typer av sensorer oberoende av leverantör 
eller format. 
 

Fördelar 
 

• Det är otydligt vilka standarder som harmoniseringen bygger på 
• Det är otydligt hur man mappar och kopplar ihop data från olika datakällor 

med varandra 
• Det är otydligt vilka olika affärsmodeller som finns och hur de fungerar 
• Plattformen ger inget större mervärde till de dataproducenter som redan har 

en plattform eller redan tillhandahåller tjänster via standardiserade API:er 
 

Förutsättningar 
 

• Dataprodukt måste specificeras 
• Alla dataproducenter skapar en egen konnektor för sitt data, vid behov 

tillsammans med plattformsförvaltare 
• Dataproducenter specificerar behörighet i sitt API 
• Avtal mellan plattformägare och aktörer reglerar tillgängligheten av data 

 
Nationell geodataplattform 
I nationell geodataplattform finns ett ramverk för behörighetshantering, sök- och 
datadistribution samt förberett för avgiftshantering och loggning av användandet. Data 
som distribueras via plattformen flödar oförändrade från datakällan. Kraven på att få 
publicera data på plattformen är dock att data ska följa nationella specifikationer. I 
dagsläget finns nationella specifikationer framtaget för geodata, byggnader och 
detaljplaner.  Som datakonsument kan man välja vilka datamängder eller delar av 
datamängder man vill ha tillgång till och få ett kundanpassat uttag.  
 
Plattformen är byggd för att hantera myndighetsdata. I teorin skulle vilken data som 
helst kunna kopplas mot plattformen förutsatt att uppsatt ramverk efterlevs men 
Lantmäteriet har inte uppdraget att tillhandahålla en plattform för alla så juridiskt sett 
går det inte idag att nytta denna plattform för privata aktörers geodata. 
 
Slutsats 
Medan NGP har ett ganska snävt ramverk som enbart hanterar data som uppfyller 
nationella specifikationer har PoT ett brett ramverk med möjlighet att koppla upp ett 
brett spektrum av såväl data som format samt successivt skapar nya utdataprodukter 
allteftersom behov uppstår. 
 
 



 
 

59 
 
 

VÄRDESKAPANDE DELNING AV DATA INOM SAMHÄLLSBYGGNADS-SEKTORN 

Trafikverkets datautbytesplattform 
Trafikverkets plattform är främst skapad för att minska administrationen för 
tillhandahållandet av anläggningsspecifika data. Plattformen bygger på DIGG:s 
rekommenderade metod för etablering av API-plattform med interna och externa API-
lager. Plattformen är upprättad enbart för att hantera Trafikverkets egna 
datamängder.  
 
Ägarskap av data vs ägarskap av standard vs tillhandhållande av 
datadelningstjänst 
Ägarskap är en viktig aspekt när det gäller utbyte av data mellan parter. I ägarskapet 
av data ingår kvalitetssäkring av innehållet. I ägarskap av standard för data ingår att 
säkerställa att struktur, format och processer är förståeliga och applicerbara i 
verkligheten. Ägarskap av distributionstjänst, som exempelvis en plattform, ingår att 
säkerställa interoperabilitet, säkerhet, tillgänglighet, kapacitet och kontinuitet.  
 
Ibland kan det vara svårt att skilja på ägarskap av data, ägarskap av struktur och 
format och ansvar kopplat till plattformsägarskap. Gemensam struktur och format är 
en av förutsättningarna för effektivt datautbyte mellan parter. Ägarskap för detta 
borde tydliggöras och användbarheten behöver utvärderas och utvecklas för att 
anpassas till de förutsättningar och behov marknaden har. 
 
Affärsmodell 
Att erbjuda och tillhandahålla en plattform kräver en affärsmodell som skapar värde 
för dataproducent/dataägare, datakonsument och plattformsägare. Tekniken, 
standarder och exempellösningar finns, det är incitament som saknas. Affärsmodeller 
för en gemensam nationell datautbytesplattform behöver utvecklas och anpassas för 
olika behov och syften för att få ett brett branschstöd. Oberoende av hur 
tjänsten/plattformen tillgängliggörs, kvarstår frågan hur en informationsägare skapar 
en affär genom att tillhandahålla information som produkt. 
 
Om syftet med tjänsten/plattformen är att utbyta information i gemensamma uppdrag 
med olika delleveranser kanske det primärt är en fråga om att komma överens om 
standarder, utbytesformat och tekniker. Där skulle leverantörer kunna vara drivande. 
Istället för att beställaren etablerar en “one-size-fits-all"-lösning, tar leverantörer 
ansvar för datautbyte mellan parter och säkrar effektivt samarbete och 
kvalitetssäkrade leveranser. 
 
Om syftet med tjänsten/plattformen är att skapa en öppen marknadsplats där 
informationsägare kan göra affär på sin information i form av produkter, är det viktigt 
att definiera informationsägarskapet, d.v.s. om innehållet i de dataprodukter som 
distribueras är på uppdrag av annan part. Marknadsplatsen skulle ge möjlighet till 
spridning av data och att hitta och nå fler datakonsumenter. 
 
 
Standardisering av datadelningsformat  
Alternativ till etablering av datautbytesplattform är att enbart utgå från standard för 
datadelningsformat (typ API) och standard för datastrukturformat (begrepps-
informations- och datamodell) samt enbart dela data från dataleverantör direkt till 
datakonsument. 
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För medelstora till stora dataleverantörer skulle man kunna tänka sig att varje 
leverantör sätter upp en egen plattform för utbyte av egna data med standardiserat 
utbytesformat, d.v.s. känt API och standardiserad datastruktur. Dessa plattformar kan 
sedan kopplas upp mot en nationell datautbytesplattform för att underlätta för 
datakonsumenter att hitta data genom en portal. 
 
Semantisk web  
Andra alternativ är att enbart publicera metadata om dataprodukter på ett 
standardiserat sätt som blir sökbart via semantisk web. Därefter kan 
överenskommelse om datautbyte mellan parter göras. Men det finns studier som 
genomfört inom AEC-industrin påvisat implementation av semantisk webbteknik 
skulle kunna lösa mycket av branschens utmaningar kring interoperabilitet och 
datadelning mellan system. Detta är dock ett område som arbetsgruppen inte tittat 
något djupare på. Men skulle vara eventuellt ett område att fördjupa sig i. 
 
I ett modernt digitalt ekosystem, med flera dataproducenter och datakonsumenter av 
tjänster och information, behöver det finnas förutsättningar för datautbyte och samsyn 
mellan offentlig sektor, medborgare och privata aktörer: 
 

• För konsumenter finns utmaningar runt området API:er med, exempelvis, att 
förstå vad dessa API:er gör, förstå och kan hantera olika format. 

• För producenter finns alltför många alternativ att utforma API:er på.  
• Både konsumenter och producenter behöver uppnå en viss mognadsgrad och 

förmåga att använda API:er för att dra nytta av ökad interoperabilitet. Olika 
semantik och syntaxer i nya och gamla applikationer påverkar också 
interoperabiliteten. 

• API för distribuerade tjänster har utmaningar att hantera som exempelvis 
övervakning och servicenivåer. Känslig funktionalitet och information behöver 
skyddas och ökad nätverkstrafik och applikationskomplexitet behöver 
hanteras. 

• När det sker en harmonisering i en datadelningsplattform behöver validering 
göras för att säkerställa att utdata har samma innehåll som originaldata, dvs. 
data får inte bli förvrängt. 

• Det är en utmaning att dels hitta en förvaltare för en gemensam nationell 
marknadsplats som dessutom blir accepterad av branschen.  

• För små aktörer kan det saknas interna resurser och för dem kan det behövas 
en samverkan och en central marknadsplats. 

• En stor utmaning är förankring och acceptans i branschen. 
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5 Rekommendationer 

5.1 Generella förutsättningar 
Utifrån identifiering och analys av branschens utmaningar kring datadelning har 
projektet formulerat följande rekommendationer avseende generella förutsättningar 
för värdeskapande datadelning: 

1. Skapa en gemensam begreppsmodell och målbild i branschen kopplat till 
cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter för byggprojekt och under 
användning/förvaltning 

2. Satsa på utveckling av kompetenser och förmågor för värdeskapande 
datadelning och digitalt ledarskap 

3. Utveckla ramverk för värdeskapande datadelning under 
användning/förvaltning samt stöd och kompetens för processen 
”Datadelningstjänst i ekosystem”  

4. Bredda Nationella riktlinjer till att även omfatta värdeskapande datadelning 
ur ett livscykelperspektiv med prioritering på sådant som stöttar en snabb 
höjning av lägsta nivån exempelvis begreppsmodell och pedagogiska modeller 
samt metodik 

5. Konkretisera och kommunicera samverkansformer och ansvarsfördelning 
kring värdeskapande datadelning i samhällsbyggnadssektorn mellan olika 
offentliga organisationer, akademin och näringslivet 

6. Frigör resurser för att skapa förutsättningar för öppna plattformar för 
datadelning 
 

5.2 Användarfall produkt & miljödata 
Arbetet med användarfall produkt & miljödata har bidragit med formuleringar av 
rekommendationer avseende generella förutsättningar för värdeskapande datadelning 
samt följande formuleringar som är specifika för detta användarfall: 

- Främja all utveckling som gör det lätt att göra rätt och som gör det möjligt att 
arbeta iterativt mellan design- och beräkningsverktyg. 

- Säkra fokus på cirkulärt byggande och hållbarhet ur alla aspekter genom att 
ställa lagstifta om tillgänglighet av kvalitetssäkrad och uppdaterad produkt- 
och miljödata för hela livscykeln.  

- Bredda Nationella riktlinjer till att även omfatta modeller, processer och 
begrepp för värdeskapande datadelning för produkt- och miljödata för 
cirkulärt byggande. 
 

5.3 Användarfall fastighetsdata 
Arbetet med användarfall fastighetsdata har bidragit med formuleringar av 
rekommendationer avseende generella förutsättningar för värdeskapande datadelning 
samt följande formuleringar som är specifika för detta användarfall: 

- Konkretisera centrala begrepp för skapande av datadelningstjänster i 
ekosystem gällande datastruktur, ex. begrepps- och relationsmodell 
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- Tillsätt projekt för att utveckla grundläggande stöd för process för utveckling 
av datadelningstjänster i ekosystem speciellt aktiviteter utveckling 
affärsmodell samt för hela aktivitetsområdena ”B”, ”C” och ”D”; Etablering 
ramverk, lansering och vidare. 

- Tillsätt projekt som tar fram digitalt stöd för utveckling av 
datadelningstjänster i ekosystem (simulering, tillgängliggörande, processtöd) 
 

5.4 Användarfall plattform datadelning (Infrastruktur) 
Gemensamma datautbytesplattformar ska bygga på standarder för datautbyte och 
nomenklatur. 
 
För att få till en gemensam nationell tjänst/datautbytesplattform kan ett antal av 
samhällsbyggnadsbranschens största aktörer gå samman, i konsortieform, för 
finansiering och förvaltning. Eller ge uppdrag till redan etablerade 
branschgemensamma aktörer liknande Svensk Byggtjänst eller BIM Alliance Sweden. 
Det kan vara bra med en neutral branschgemensam aktör för att få acceptans och nå en 
bred marknad. 
 
Marknadsplats för datadelning, med en affärsmodell som bygger på ersättning för 
nyttjande samt en publiceringsavgift till plattformsförvaltaren kan skapa incitament 
för etablering och tillhandahållande av datautbytesplattform. Plattformen kan vara 
tillgänglig för alla dataleverantörer som kan publicera sina data och få ersättning för 
nyttjande.  
 
För att underlätta för mindre företag bör plattformsleverantörer kunna sälja en 
plattform till dataleverantör där det ingår en uppsättning konnektorer, ett 
standardiserat format och en standardiserad datastruktur. Exempel Microsoft (Azure), 
Trimble (nätverk-infrastruktur, inte enbart objektstruktur) mm. 
 

Nyttorna med datautbytesplattformar är bl.a. att kunna minimera antalet 
integrationer system – system eller leverantör – konsument och samtidigt öka 

återanvändning av data. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

63 
 
 

VÄRDESKAPANDE DELNING AV DATA INOM SAMHÄLLSBYGGNADS-SEKTORN 

6 Referenser 
Nationella riktlinjer 

WBCSD:s rapport om värdeskapande datadelning för hållbar mobilitet 

riktlinje-bim-for-kalkyl-2018-02-28.pdf (locum.se) 
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Regeringens digitaliseringsstrategi 

https://www.ivl.se/projektwebbar/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.html 

riktlinje-bim-for-kalkyl-2018-02-28.pdf (locum.se) 

Policy making for datashareing/datadelningstjänster i ekosystem 

Regeringens digitaliseringsstrategi 

Nationella riktlinjer 

ISO 19650 

IDSA 

https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/D3EA9816-32C9-4bf4-

A679-47B459758FF6.htm 

 https://www.smartbuilt.se/projekt/informationsinfrastruktur/iot-i-hus-och-

anlaggning/ 

 Ena – digital infrastruktur som byggs gemensamt | DIGG 
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www.fastapi.se/apidocprop/v1_WP/ApiDatamodel/api-datamodell 

 www.fastapi.se/apidocprop/v1_WP/ApiDatamodel/fi2partner 

 CA000_005_003 (fi2.se) 

 www.fastapi.se/apidocprop/v1_WP/ApiOverview/arbetspaket  

 CoClass Användardag 2021 (byggtjanst.se) 

 CoClass användardag 2021 - YouTube  

Trafikverkets datautbytesplattform 

Platform of Trust 

https://www.nationella-riktlinjer.se/
https://www.locum.se/globalassets/global/3.verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/bim/riktlinje-bim-for-kalkyl-2018-02-28.pdf
https://www.wbcsd.org/Programs/Cities-and-Mobility/Transforming-Urban-Mobility/Digitalization-and-Data-in-Urban-Mobility/Policy-to-Enable-Data-Sharing/Resources/Sustainable-mobility-Policy-making-for-data-sharing
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
https://www.ivl.se/projektwebbar/byggsektorns-miljoberakningsverktyg.html
https://www.locum.se/globalassets/global/3.verktygen/styrdokument-fastigheter/overgripande-anvisningar/bim/riktlinje-bim-for-kalkyl-2018-02-28.pdf
https://www.wbcsd.org/Programs/Cities-and-Mobility/Transforming-Urban-Mobility/Digitalization-and-Data-in-Urban-Mobility/Policy-to-Enable-Data-Sharing/Resources/Sustainable-mobility-Policy-making-for-data-sharing
https://www.regeringen.se/regeringens-politik/digitaliseringsstrategin/
https://www.nationella-riktlinjer.se/
https://internationaldataspaces.org/wp-content/uploads/IDS-Reference-Architecture-Model-3.0-2019.pdf
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/D3EA9816-32C9-4bf4-A679-47B459758FF6.htm
https://www.lantmateriet.se/external/ssb/modellrepository/D3EA9816-32C9-4bf4-A679-47B459758FF6.htm
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.smartbuilt.se%2Fprojekt%2Finformationsinfrastruktur%2Fiot-i-hus-och-anlaggning%2F&data=04%7C01%7Cnina.borgstrom%40tyrens.se%7C4fd7a2acadb14d03a2a808d9e62dc3d2%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637793906492994445%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kN5TsCUhEV9upiCn9QpMpVqhdmC1guaQTpn1MVgdzf4%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.smartbuilt.se%2Fprojekt%2Finformationsinfrastruktur%2Fiot-i-hus-och-anlaggning%2F&data=04%7C01%7Cnina.borgstrom%40tyrens.se%7C4fd7a2acadb14d03a2a808d9e62dc3d2%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637793906492994445%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=kN5TsCUhEV9upiCn9QpMpVqhdmC1guaQTpn1MVgdzf4%3D&reserved=0
https://www.digg.se/om-oss/nyheter/2022/ena--digital-infrastruktur-som-byggs-gemensamt
https://www.lantmateriet.se/contentassets/50c7b8feec4744e5a0fa2ffaf0ea07ec/slutrapport--att-etablera-en-digital-infrastruktur.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/50c7b8feec4744e5a0fa2ffaf0ea07ec/slutrapport--att-etablera-en-digital-infrastruktur.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/50c7b8feec4744e5a0fa2ffaf0ea07ec/slutrapport--att-etablera-en-digital-infrastruktur.pdf
https://www.lantmateriet.se/contentassets/50c7b8feec4744e5a0fa2ffaf0ea07ec/slutrapport--att-etablera-en-digital-infrastruktur.pdf
http://www.fastapi.se/apidocprop/v1_WP/ApiDatamodel/api-datamodell
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fastapi.se%2Fapidocprop%2Fv1_WP%2FApiDatamodel%2Ffi2partner&data=04%7C01%7CNina.Borgstrom%40tyrens.se%7C00572eecc097410f3ded08d9ae717cee%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637732624719229154%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=EGRHJ5rqnZa0UANOeuZMmBDgB6SrKtKAhhrtnwUqrtw%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fi2.se%2Fclasslist%2FCA000_005_003.xml&data=04%7C01%7CNina.Borgstrom%40tyrens.se%7C00572eecc097410f3ded08d9ae717cee%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637732624719239101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=L3aLleevX0%2FSmBJrLpdP%2FvKj%2F%2FSQUx0VoStw%2FfCBJdc%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.fastapi.se%2Fapidocprop%2Fv1_WP%2FApiOverview%2Farbetspaket&data=04%7C01%7CNina.Borgstrom%40tyrens.se%7C00572eecc097410f3ded08d9ae717cee%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637732624719239101%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=CcYlakSkFz2iV5TnXRrIf7Fw4DbqYSLYECNdMx1zh2s%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.byggtjanst.se%2FCoClass_Anvandardag_program.html&data=04%7C01%7CNina.Borgstrom%40tyrens.se%7C3e77939cfb0b409d0a1008d9ae7d8a97%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637732676499025538%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=c0gvxacGJz48vL3Z3F4%2FiWdOlU7CXIc7RAtpDippHoM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Finfo.byggtjanst.se%2FCoClass_Anvandardag_program.html&data=04%7C01%7CNina.Borgstrom%40tyrens.se%7C3e77939cfb0b409d0a1008d9ae7d8a97%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637732676499025538%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=c0gvxacGJz48vL3Z3F4%2FiWdOlU7CXIc7RAtpDippHoM%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUQT1rYpoero&data=04%7C01%7CNina.Borgstrom%40tyrens.se%7C3e77939cfb0b409d0a1008d9ae7d8a97%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637732676499105183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U0fSaKSwlAhMt1S1DO%2F43TfOobumg7JqKKeUXbhbogY%3D&reserved=0
https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DUQT1rYpoero&data=04%7C01%7CNina.Borgstrom%40tyrens.se%7C3e77939cfb0b409d0a1008d9ae7d8a97%7Ca2728528eff8409ca3797d900c45d9ba%7C0%7C0%7C637732676499105183%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=U0fSaKSwlAhMt1S1DO%2F43TfOobumg7JqKKeUXbhbogY%3D&reserved=0
https://data.trafikverket.se/home
https://www.platformoftrust.net/


 
 

64 
 
 

VÄRDESKAPANDE DELNING AV DATA INOM SAMHÄLLSBYGGNADS-SEKTORN 

Nationella geodataplattformen 

Nationella specifikationer 

Lantmäteriets API-portal 

DIGG – medierade API:er 

 

 

  

https://www.lantmateriet.se/sv/webb/nationella-geodataplattformen/
https://www.lantmateriet.se/sv/webb/smartare-samhallsbyggnadsprocess/nationella-specifikationer/
https://www.lantmateriet.se/sv/Kartor-och-geografisk-information/geodataprodukter/api-portalen/
https://dev.dataportal.se/sv/api-playbook/medierade-apier---applikationsarkitektur/


 

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

 

 

 

Eventuell logotext 

"Dubbelklicka för att infoga logga"  

mailto:info@smartbuilt.se

